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Noile materiale 
de construcții 
să găsească mai ușor 
calea șantierelor

Plecarea președintelui Republicii India

PREGĂTI R

înfăptuirea vastului 
program de investiții 
trasat de Congresul al 
IX-lea al partidului ne
cesită sporirea simți
toare și diversificarea 
producției materialelor 
de construcție. Directi
vele Congresului prevăd 
că în 1970 volumul pro
ducției acestei ramuri a 
economiei va crește cu 
circa 70 la sută față de 
1965. Anul 1966 — pri
mul din cincinal — 
marchează posibilități 
noi, sporite în ce pri
vește realizarea de ma
teriale de construcție 
într-un sortiment mai 
larg, superioare ca
litativ. în întreprinde
rile construite în ul
tima vreme aU fost 
introduse procese teh
nologice moderne, a că
ror aplicare se va ex
tinde în viitoarele fa
brici. Liniile de ciment 
folosind procedeul uscat 
de la fabrica din Tg. 
Jiu, fabricile de cără
mizi din Sighișoara și 
Piatra Neamț, secții
le de tuburi de beton 
armat precomprimat, 
noile întreprinderi de 
prefabricate și betoane 
celulare autoclavizate, 
linia de geam laminat 
de la Scăeni, secția de 
plăcuțe ceramice din 
București sînt înzestra
te cu instalații și utilaje

care permit nu numai 
realizarea unei produc
ții mari, ci și de bună 
calitate. în următorii 
cinci ani, odată cu in
trarea în funcțiune a, 
noi întreprinderi și sec
ții, accentul va fi pus 
pe diversificarea pro
ducției materialelor ; în 
ansamblu, se va micșora 
ponderea materialelor 
tradiționale, acestea ce- 
dînd tot mai mult loc 
materialelor eficiente.

în legătură cu sarci
nile ce ne stau în față, 
aș vrea să mă refer la 
cîteva probleme de care 
depinde îndeplinirea lor 
în bune condiții. Expe
riența arată că unele 
reglementări în vigoare 
nu creează condițiile ne
cesare pentru stimula
rea producerii de noi 
sortimente. După cum 
se știe, în alte ramuri, 
unui produs nou i se 
stabilește un preț de 
vînzare în care este in
clus și un beneficiu. 
Proiectanții găsesc, în 
cele mai multe cazuri, 
soluția ca în devizul ge
neral să se reflecte va
loarea produsului res
pectiv cu prețul de vîn
zare stabilit. Ce se în- 
tîmplă însă cu un mate
rial de construcții nou ?

Criteriul de calitate — 
durabilitate, estetică, as
pect — precum și faptul

Acad. prof. dr.
Miltiade FlLIPESCU

că prin folosirea materia
lului respectiv se a- 
sigură o întreținere e- 
conomicoasă, nu sînt lua
te suficient In considerare. 
In schimb, se absoluti
zează folosirea unor ma
teriale mai ieftine nu
mai pentru ase încadra 
în anumite plafoane, 
fapt ce nu și-a dovedit 
întotdeauna eficiența. 
Experiența folosirii izo
lațiilor cu praf hidrofob 
la terase, a vopselelor 
de apă, precum și mono
tonia ansamblurilor de 
locuințe din panouri 
mari sînt cîteva exem
ple concludente în acest 
sens.

Dacă în proiectare ar 
fi mal puțin evidentă 
tendința spre monotonie 
și șablon în realizarea 
plasticii fațadelor pentru 
locuinfe, o serie de mate
riale și-ar găsi utilizări 
mult mai largi. Mă gîn- 
desc la placaje de cera
mică roșie, piatră, pa
nouri mari placate cu 
ceramică, ciment alb, 
plăcuțe de ceramică în 
diferite culori, sticlă co
lorată, travertin, mar
mură etc. Ar putea fi 
valorificate totodată în 
proporție sporită mate
rialele locale, încît con
strucțiile tipizate să fie 
realizate îhtr-o mai 
mare varietate arhitec
tonică, potrivit specifi
cului diferitelor orașe 
și regiuni. Nu vreau să 
se înțeleagă că opinez 
exclusiv pentru folosi
rea materialelor scum
pe. Dar nu trebuie sub
apreciate efectele, avan
tajele mari pe care le 
oferă un material nou 
chiar dacă temporar 
costă cu cîțiva lei mai

(Continuare In pag. a ni-a)
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director al Direcției Is- 
Ministerul Afacerilor

România între 
1965, ca oaspete 
Consiliului de 

Socialiste Româ-

Pe aeroportul Băneasa se aflau 
K. R. F. Khilnani, ambasadorul 
Indiei, și alți șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București.

VÎRSTÀ À

Duminică dimineața a părăsit 
Bucureștiul președintele Republicii 
India, dr. Sarvepalli Radhakrish- 
nan, care a vizitat țara noastră în 
calitate de oaspete al președinte
lui Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu 
Stoica.

înaltul oaspete a fost condus la 
plecare de Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Stat, Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, Constanța Crăciun, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Radulescu, vicepreședin-

te al Consiliului de Miniștri, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, de conducători de insti
tuții centrale, generali și ofițeri 
superiori.

TÎNĂRULUI GEOLOG
Documentele Congresului al 

IX-lea al partidului au fundamen
tat și pentru domeniul cercetărilor 
geologice coordonatele activității 
de viitor, fixînd ca sarcini primor
diale valorificarea superioară a 
bogățiilor subterane ale patriei 
noastre, mărirea fondului zăcă
mintelor de substanțe minerale 
utile prin efectuarea de noi pros
pecțiuni și explorări. Grija pentru 
gospodărirea chibzuită și punerea 
în valoare la un înalt nivel tehnic 
a bogățiilor subsolului ilustrează 
preocuparea conducerii de partid 
și de stat îndreptată spre asigura
rea fondului de materii prime ne
cesare economiei socialiste în plin 
avînt. Pentru noi, geologii ce 
îndeplinim și misiunea de cadre 
didactice universitare, prezintă 
deosebită însemnătate și activita
tea la catedră, consacrată formării 
noilor promoții de specialiști care, 
peste cîțiva ani, vor participa la 
traducerea în fapte a proiectelor 
de azi. Această misiune ne oferă 
satisfacții sporite, dîndu-ne certi
tudinea că activitatea noastră an
ticipează ziua de mîine, satisfacții 
însoțite de sentimentul răspunde
rii față de îndrumarea tineretului 
care va contribui la desfășurarea 
mai departe a muncii de investi
gații.

După cum se știe, eficiența în
vățămîntului , superior crește pe 
măsură ce structura sa organiza
torică și științifică 
mai noi cuceriri din 
pectiv. A fi în pas 
răspunde cerințelor

reflectă cele 
domeniul res- 
cu timpul, a 
concrete care

preocupă societatea noastră socia
listă sînt atribute esențiale care 
conferă învățămîntului calitatea 
de factor activ în asigurarea unui 
progres neîntrerupt. Dezvoltarea 
vertiginoasă a științei și tehnicii 
a determinat schimbări importan
te și in munca geologilor. E de 
ajuns să amintim că pentru des
coperirea substanțelor minerale 
utile, prevăzute în Directivele 
Congresului al IX-lea al partidu
lui, cercetarea celor două domenii 
ale scoarței — sedimentar și cris
talin — trebuie să atingă nivele 
cu mult mai adînci decît pînă 
acum, mergînd la peste 6 000 de 
metri adîncime, față de cele 3 000— 
4 000 de metri efectuate în țara 
noastră. Tînărului de azi, aflat pe 
băncile facultății, care se consacră 
studiului scoarței ferestre, i se cere 
să posede un volum de cunoștințe 
teoretice mult mai vast și, lucru demn 
de reținut, formulate deseori într-un 
mod cu totul deosebit de cel stabilit 
în urmă cu 30—40 de ani. El trebuie, 
de asemenea, să fie familiarizat cu 
aspectele complexe ale activității 
practice, care în cercetarea geologi
că are un caracter preponderent, să 
știe să transpună în limbajul hărților 
și proiectelor premisele, constatările 
și recomandările sale științifice.

După părerea mea, pentru per
fecționarea învățămîntului supe
rior geologic din țara noastră sînt 
necesare unele măsuri menite să-1 
pună în mai directă și strînsă con
cordanță cu sarcinile actuale ale 
desăvîrșirii construcției socialiste 
și, pe de altă parte, menite să în-

lăture unele aspecte anacronice. 
Nu cred că exprim o opinie subiec
tivă afirmînd că cea dinfîl acțiune 
asupra căreia trebuie să ne concen
trăm atenția este selecfionarea tine
rilor printr-o exigență sporită în or
ganizarea și desfășurarea concursului 
de admitere. De acest prim pas

(Continuare în pag. a II-a)
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mult, 
buie 
nicidecum slăbirea efor
turilor în întreprinde
rile producătoare pen
tru continua reducere a 
prețului de cost și ridi
carea nivelului calitativ 
al materialelor.

Arh. Teofil BANTAȘ 
director în Ministerul 
Industriei Construcțiilor

Ceea ce nu tre
să însemne însă

(Continuare 
în pag. a III-a)

LÜCRÀRILE^GRJCOLE DE TOAMN

Regiunea Mureș-Autonomă

Maghiară

A mtîrzie semănatul

Sărbătoarea petroliștilor
PLOIEȘTI (coresp. 

„Scînteii"). — Cu 
prilejul Zilei petrolis
tului, la Ploiești, în 
cadrul unei adunări 
festive la 
participat 
din schele 
rii, au fosl 
ordine și
conferite de 
liul de Stat ai Repu
blicii Socialiste Ro
mânia unui număr 
de 550 de muncitori, 
ingineri și tehnicieni

-______________ __________________

care au 
petroliști 

și rafină- 
înmînate 

medalii 
Consi-

pentru activitatea 
desfășurată în fora
jul sondelor, extrac
ția și prelucrarea ți
țeiului și gazelor. In 
orașul Ploiești, la 
schelele Băicoi, Mo- 
reni, Boldești, Berea 
au avut loc specta
cole artistice susți
nute de formații ale 
petroliștilor.

★
PITEȘTI (coresp. 

„Scînteii"). — în sala 
clubului „Flacăra"

din Pitești a avut loc 
feri 
vă cu prilejul săr
bătoririi Zilei petro
listului. Au fost pre- 
zenți numeroși son
dori fruntași, tehni
cieni și ingineri din 
întreprinderile de fo- 
raj-extracție din re
giunea Argeș. 124 de 
petroliști au fost de
corați cu diferite or
dine și medalii.

o adunare festi-

în regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară însămînțările de toamnă 
sînt întîrziate. Pînă în seara zilei 
de 7 octombrie, cooperativele agri
cole din regiune au însămînțat a- 
proape 61 300 ha, ceea ce repre
zintă 68,8 la sută din plan. Ți- 
nînd seama că timpul este înain
tat, rezultatele sînt nesatisfăcă
toare. Se puteau însămînța su
prafețe mai mari ? Experiența 
multor cooperative agricole din 
regiune arată că da. în unitățile a- 
gricole din raionul Ciuc semănatul 
este pe terminate, iar tn raionul 
Gheorghieni această lucrare s-a 
făcut pe 77 la sută din suprafață. 
Unele cooperative, ca cele din Ji- 
godin-Ciuc și Ciumani-Gheor- 
ghieni, și-au realizat în întregime 
planul însămînțărilor de toamnă.

Condițiile bune de lucru din a- 
ceastă toamnă, numărul sporit de 
tractoare și mașini nu sînt însă 
folosite peste tot gospodărește. 
Raionul Luduș este unul din raioanele 
in care semănatul a întîrziat mult. 
Care sînt cauzele ? 
ing. Eugen Mircea, 
consiliului agricol raional :

— Este adevărat că semănatul 
nu a atins încă viteza de lucru 
prevăzută. întîrzie eliberarea te
renului de porumb și sfeclă de 
zahăr, mașinile nu sînt utilizate cu 
întreaga capacitate.

— Ce ați întreprins pentru ac
celerarea lucrărilor ?

•— Au fost luate măsuri pentru 
organizarea schimbului de noapte 
la tractoare, astfel ca ziua să se lu
creze la pregătirea terenului și la

Ne răspunde 
președintele

semănat, iar noaptea la arături. In- 
trucît unele suprafețe de pe care 
s-a recoltat sfecla sînt întărite pes
te măsură, consiliul agricol raional 
a indicat cooperativelor agricole să 
amplaseze griul în terenuri care 
s-au eliberat în vară.

Am vizitat cîteva unități agricole 
din raion. La cooperativa de pro
ducție din Cuci, Valeriu Moldovan, 
președintele cooperativei, și ingi
nerul Mihaly Huba se găseau pe 
teren. Ei ne-au relatat că din cele 
425 ha prevăzute s-au semănat 311 
ha. Cele 6 mașini de semănat 
tractoarele sînt folosite 
în urma reamplasării 
terenurile eliberate din 
reușit să se accelereze 
lucru.

în alte cooperative agricole rit
mul de lucru lasă mult de dorit. 
La Iernut, din cele 680 ha 
prevăzute a se însămînța cu grîu, 
nu s-au realizat decît 443 ha. Pe 
teren se poate constata că trac
toarele nu sînt folosite cu întrea
ga lor capacitate. Unul din ele a 
fost scos pentru reparații, iar cele
lalte se defectează destul de des. 
O parte din atelaje nu*pot fi utili
zate deoarece preluarea sfeclei 
baza de recepție din localitate 
face greoi.

Lucrările se desfășoară lent 
în cooperativele din Sînpaul, 
drasău și altele.

Lorand DEAKI 
coresp. „Scînteii1

Și 
din plin, 
griului pe 
vreme s-a 
viteza de

la 
se

: și
Vi-

Un psiholog sau un grup de 
psihologi — nu mai știu exact 
— a stabilit că un copil de vîr- 
stă preșcolară pune in medie, 
intr-o singură zi, 437 de între
bări. Să nu ne mirăm. Cunoaș
terea lumii înconjurătoare în
cepe o dată cu primul ..de ce". 
Există, așadar, o virstă a cu
riozității ? Poate că da, răspund 
psihologii, întrucîl, cu trecerea 
anilor, trecventa întrebărilor 
scade, omul adult ajunge la un 
anume grad de cunoaștere a 
lumii, viata iui intră pe o al
bie obișnuită. Dar marile des
coperiri au pornit de cele mai 
multe ori de la o simplă și 
naivă — ni se pare azi — în
trebare. „De ce cade mărul din 
pom ?“ — s-ar fi întrebat New
ton și a descoperit legea atrac
ției universale. Să fie insă doar 
apanajul savanfilor această vie 
și neobosită curiozitate ? Nici
decum. Urmăriți tirajul cărți
lor pe care ie, cumpărați une
ori cu nerăbdare chiar in ziua 
apariției, numărați spectacole
le care vă interesează și vă a- 
trag cu forța unui magnet, 
sau încercați intr-o bună zi să 
faceți un inventar de întrebări 
al căror răspuns vă preocupă 
și vă pasionează. Veți desco
peri atunci că virsta întrebări
lor n-a trecut, că dezvoltarea 
impetuoasă a științei și cultu
rii, a propriei profesiuni, vă 
stirnește curiozitatea.

Mi-au sugerat aceste rinduri 
planurile de învătămint ale U- 
niversitătii populare București. 
Istoria poporului nostru sau 
noul peisaj al României socia
liste, filozofia și psihologia, 
biologia și cibernetica, artele 
plastice, teatrul, filmul sau u- 
tilul și frumosul cotidian sini 
doar cfteva teme ale cursurilor 
expuse de academicieni și pro
fesori universitari, de artiști ai 
poporului și de alți oameni de 
cultură.

Dar, pentru că am vorbit de 
curiozitate, pentru că universi
tatea își va deschide în curînd 
porțile, fle-mi îngăduit să în
chei cu cîteva întrebări. De ce, 
spre deosebire de atîtea alte 
cursuri cu audientă largă, un 
curs intitulat „Tineretul și via
ta contemporană" înregistrea
ză în lista de înscriere un nu
măr mic de cursant i ? Univer
sul spiritual al tînărului, per
sonalitatea, primii pași în so- 
cietate și în profesiune, conști
ință șl răspundere, morala și 
problemele sexualității, gene
rație și ideal, sensul fericirii, 
sînt doar cîteva idei desprinse 
din tematica acestui curs, idei 
interesante, pasionante, cuprin- 
zînd răspunsuri esențiale la în
trebările vîrstei. Dacă lemele

Ca răspuns la vizita efectuată în 
India de către conducătorii de stat 
români, Excelența Sa dr. Sarvepalli 
Radhakrishnan, președintele Repu
blicii India, a făcut o vizită în Re
publica Socialistă 
7 și 10 octombrie 
al președintelui 
Stat al Republicii I 
nia, Çhivu Stoica.

în timpul șederii în România, 
președintele Republicii India a vi
zitat instituții culturale, monu
mente istorice și cartiere de locuit 
din București, fiind întîmpinat 
pretutindeni cu cordialitate. El a 
fost foarte impresionat de realiză
rile obținute de poporul român de 
la ultima sa vizită efectuată cu 
nouă ani in urmă.

Cu prilejul vizitei, dr. Sarvepalli 
Radhakrishnan, președintele Re
publicii India, a avut convorbiri 
prietenești și deschise cu Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, asupra unor probleme de in
teres comun pentru cele două 
țări.

La convorbiri au participat :
— din partea română : Constan

ța Crăciun, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat,

George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, acad. 
Cristofor Simionescu, membru al 
Consiliului de Stat, și Aurel Arde- 
leanu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în India.

— din partea indiană : A. M. 
Thomas, ministru de stat, K. R. F. 
Khilnani, ambasadorul Indiei în 
Republica Socialistă România, 
Y. D. Gundevia, secretarul pre- 
ședintelui Republicii India, și dr. 
S. Gopal, 
torice din 
Externe.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii India au 
constatat cu satisfacție că în 
cursul ultimilor ani relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Ro
mânia și India s-au dezvoltat 
favorabil, pe baza principiilor res
pectării independenței și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. Dez
voltarea relațiilor bilaterale și-a 
găsit expresia în creșterea schim
burilor comerciale, a colaborării 
culturale și tehnico-științifice, spre 
folosul ambelor popoare.

(Continuare în pag. a III-a)

Octombrie
y&zuț de meteorologi

Timpul a devenit schimbător. 
Toamna a intrat cu adevărat in 
drepturile ei. Seara nu mai 
poli ieși fără pardesiu. Cum va 
evolua vremea ? Iată ce ne 
declară Iov Nicolae Topor, 
direclot adjunct al Direcției 
Hidrometeorologice din Comi
tetul de Stat al Apelor.

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a II-a)
(Continuare în pag. a III-a)

— In primele zile ale acestei 
luni, vremea în țara noastră era 
încă determinată de mase

aer tropical care făceau ca tem
peratura să urce chiar pînă la 
30 de grade. In cursul nopții de 
5 spre 6 octombrie, circulația ge
nerală a atmosferei pentru 
giunile 
brusc, devenind din 
polară. Fenomenul a fost însoțit 
de coborîrea bruscă a tempera
turii, înnorarea cerului și de ploi. 
La altitudinile de peste 1 600 m 
ploile s-au transformat în lapoviță 
și ninsoare. După trecerea fron
tului de ploi, vremea s-a amelio
rat ; în timpul zilei s-au înregis
trat creșteri ușoare ale tempera
turii. Nopțile au rămas reci. în 
noaptea de 8 octombrie s-a înre
gistrat prima brumă generală în 
Moldova și brume locale în Bără
gan și răsăritul Transilvaniei.

Actualmente, spre țara noastră 
se îndreaptă din nordul extrem 
al Europei o zonă de joasă pre
siune care, în zilele următoare, 
va menține o serie de ploi in
termitente. dar destul de abun
dente, în toate regiunile. Ploile, 
însoțite de un curent polar, vor fi 
reci și vor provoca o scădere a 
temperaturii de 8—10 grade în 
toată țara. In munți se vor sem
nala căderi de lapoviță și nin
soare. După trecerea acestor va
luri de ploi se prevede că vre
mea se va ameliora din nou între 
13—15 
vor fi 
crește 
timpul 
și umed, favorabil ploilor. Se vor 
intensifica vînturile dinspre nord
est.

Cea de-a doua decadă a 
lunii poartă toate caracteristicile 
sezonului marilor ploi ale aces
tui anotimp și ne putem aștepta 
ca vremea să fie și mai rece de
cît în alți ani.

re- 
noastre s-a schimbat 

tropicală,

octombrie. Deși diminețile 
cețoase, temperatura va 
ușor. După 16 octombrie 
va deveni din nou închis
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Oameni de 70 șt 80 de ani trec prin curte, pe 
lingă noi. Sîntem la Căminul de bătrîni nr. 1 
din București. Statul se îngrijește ca oamenii în 
vîrstă care n-au susținători șt nici condiții ma
teriale corespunzătoare, să se bucure aici de o 

, bătrînețe liniștită.
Stînd de vorbă cu Unii dintre acești bătrîni, 

îți dai seama însă, că ei ascund cu demnitate 
drame sufletești. Au toate o cauză comună : sin
gurătatea în care 
milie.

i-a azvîrlit propria lor fa-

cl 
îl

Un om sfă pe o bancă, cu 
coatele sprijinite pe ge
nunchi, cu capul plecat. Se 
uită fix în pămînt.

— N-aveți pe nimeni ?
—• Am avut o fată. A mu

rit. Ginerele meu s-a recăsă
torit. El, nevastă-sa cea nouă 
și nepoții mei m-au adus 
aici. Cîfiva ani am dormit în 
bucătăria lor, pe strada So- 
veja nr. 66, dar nici acolo 
n-au mai vrut să mă țină.

— De cînd n-ați mai fost 
pe-acasă ?

— Am fosf înfr-o dumini
că. Mi s-a făcut rău pe sfra-

dă. M-au adus a doua zi îna
poi. Nevasta fostului meu gi
nere a zis să nu mai capăt 
învoire, că ei nu mă mai pri
mesc, nu-și iau răspunderea.

— Cîți ani aveți ?
— 88.
— Dar măcar nepoții 

să vă vadă ?
Omul își sprijină din

coatele în genunchi, privește 
fix în pămînt și ne lasă fără 
răspuns. Tăcerea băfrînului 
acuză o familie. Fostul său 
ginere, copiii fiicei sale l-au 
părăsit.

vin

nou

cum vă împăcați cu ideea că 
mama dumneavoastră, deși 
are o familie — fiu, nepoată, 
noră — stă înfr-un cămin de 
bătrîni, departe de casă. Bă- 
Irîna vă apără, dar...

— îi trimitem bani...
— Nu de bani e vorba 

de singurătate. De scris
scrieți rar. Iar de văzut.,; Ați 
fost s-o vedeți ?

— Revederile sînt penibi
le. îmi vorbește mereu despre 
singurătate...

— Ați fost în București la 
sfîrșitul lui august. Nici mă
car n-ați trecut s-o vedeți. 
Și nici fiica dumneavoastră, 
Jana, nu-și găsește o dumi
nică liberă, să-și viziteze bu
nica.

— Am certat-o și eu că nu 
se duce...

— Pe dumneavoastră 
ar trebui să vă certe ?

Ridică din umeri.
— Dar n-ați putut-o 

acasă pe băfrînă ? Cu 
țiul s-ar fi rezolvat...

— Intre ea și soția mea e 
o mare deosebire de ve
deri.

— E ăsta un motiv ca să 
vă părăsiți mama ? Și ați fă
cut ceva ca să 
o atît de mare 
vederi ?

— Știu, sînt

cine

fine 
spa-

Cine este Ana Dobrotâ ?

barea este Următoarea : dacă 
ei le iau banii, de ce nu-l și 
țin ? Și-apol, fiindcă în majo
ritatea cazurilor este vorba 
despre nepoți,. surori și frați, 
ce mare lucru ar fi dacă toți 
aceștia ar aduce de la ei 
cîte-o atenție, fără „rambur
sarea” înzecită a „Spezelor”.

— Dar cu ce drept legal 
ridică ei banii bătrînilor ?

— Aparent foarte legal. 
Pensiile vin prin poștă, noi 
le depunem pe carnete 
C.E.C,, dar pe aceste carnete 
există așa-zisele „condițluni 
de retragere". Titularul, adi
că batrînul, pensionarul, indi
că cine anume să mai aibă 
dreptul de a ridica banii de 
pe carnetul lui de C.E.C., el 
deplasîndu-se greu... Asta pe 
baza unei simple cereri care 
se păstrează la noi, înfr-un 
dosar. Aici însă intervine, 
cred eu, o neregulă, și mă 
miră că C.E.C,-ul, altminteri 
atît de scrupulos, lasă aseme
nea „portițe” ; pentru că toți

cei șase bătrîni, titularii car
netelor pe care le-am men
ționat la început, sînt oameni 
cu un grad înaintat de ate- 
roscleroză, cu tulburări psi
hice firești în boala respecti
vă, care nu mai lasă integre 
capacitățile lor intelectuale. 
Luciditatea acestora, respon
sabilitatea judecății lor, sînt 
discutabile.

— Ce propuneți în vede
rea eliminării, sufletelor de 
carton din existența bătrîni- 
lor pe care-i aveți în grijă ?

— Propun ca fiecare cere
re care stabilește condițiunile 
de retragere de pe un carnet 
C.E.C. aparținînd unui bătrîn, 
internat Într-Un cămin, să fie 
însoțită și de o dovadă me
dicală din care să reiasă gra
dul de integritate intelectua
lă a semnatarului cererii. Pen
tru cei Care nu pot obține un 
asemenea certificat, să se res
pecte dispozițiuni le legale 
privitoare la dreptul de moș
tenire.

nu mai existe 
deosebire de Atențiune, hâtri ni!

Omului acesta de 66 de ani 
i-a murit mai de mult soția. 
Are o fiică, Ana Dobrotă, 
copil luat de suflet...

— Și ce face acum Ana 
Dobrotă ? îl întrebăm direct.

— Cine este Ana Dobrotă? 
ne răspunde llie Dobrofă, 
cu o asprime neașteptată.

— Fiica dumifale adoptivă, 
îl lăsăm să-și consume tul

burarea.
— Dumneata cum îi spu

neai fetei ?
— Anișoara. Ana Dobrofă. 

Purta numele meu cînd era 
acasă la mine. Acum nu mai 
e, s-a dus, s-a măritat, ce 
mai...

— De unde ați luat-o ?
— Am găsit-o la niște oa

meni. Avea patru ani, era co
pil din flori. A stat la mine 
cincisprezece ani. Eram șofer 
pe-atunci, cîșligam...

— Dumifale îți 
fată?

— Păi cum să-mi fi
— Cam cîți ani să 

cum Ana Dobrofă ?
— în jur de 40. Nu mai 

știu nimic de ea. Și nici ea de 
mine. Nu se mai gîndeșfe la 
mine... Nici eu la ea. O spu
ne tăios, ca și cum ar vrea 
să se convingă și pe sine că 
rostește adevărul.

— Dar dacă noi am izbuti 
S-o găsim...

— N-o găsiți. Și nici nu 
vreau s-aud de ea. E mult 
de cînd s-a dus. Am auzit 
că s-ar fi căsătorit pe la Bra
șov.

— Avea meserie ?
— Croitoreasă. Tot eu am 

dat-o la atelier, să-nvețe.
— Dumneata ești de mult 

timp în cămin. Nici înainte 
de a intra aici, n-a mai tre
cut să te vadă ?

— Nimic, nimic I
Omul acesta a trăit timp 

de cincisprezece ani cu con
vingerea că 
s-a stabilit o

spunea

spus ?... 
aibă a-

lă. Și, dintr-odată, copilul 
față de care n-a avut nici o 
obligație de sînge, dar pe 
care l-a crescut ca pe copi
lul său, dispare. Cincispre
zece ani a trăit doar cu ilu
zia că nu e singur și nu va fi 
singur.

Vina Anei Dobrofă e 
imensă. Ea i-a furat omului 
acesta — care stă astăzi în 
fața noastră, singur, cu coa
tele rezemate în genunchi, 
cu privirea în pămînt — și 
credința în răsplata omeniei, 
înfr-un asemenea caz, în a- 
fară de aspectul responsabi
lității morale, există și un 
aspect legal : conform artico
lului 79, aliniatul 2, din Co
dul Familiei, de la data în
fierii, copilul adoptiv are 
drepturile dar și îndatoririle 
copilului de sînge. E adevă
rat că llie Dobrotă nu a în
fiat-o pe Ana cu acte în re
gulă, nu s-a gîndif la even
tualitatea ca ea să dispară 
pur și simplu la maturitate ; 
deci, din punct de vedere 
strict legal, nu s-a pus la a- 
dăposf. Dar asta contează ? 
Oare justiția, în cazul in care 
s-ar da de Urma Anei Do
brotă, n-ar trebui s-o oblige 
să-i plătească tatălui ei adop
tiv pensie alimentară ? Și a- 
fîta ar ajunge ?

Unde se ascunde Ana Do
brofă ?

fenomene de 
dresaj, am văzuf și eu la circ 
mielul și lupul, vulpea cu 
găina...

Acest om care vorbește 
atît de degajat despre soar
ta mamei sale, apelînd pînă 
șl la exemple din arena cir
cului, împlinește în curînd 50 
de ani. Exact peste alți două
zeci va ajunge la vîrstă de 
astăzi a mamei sale. Dacă va 
continua să se poarte astfel, 
dacă va da un asemenea 
exemplu fiicei sale Jana, n-ar 
fi de mirare ca într-o bună 
zi, peste 20 de ani, un alt 
reporter să-l găsească înfr-un 
cămin de bătrîni. Iar Jana — 
și copiii Janei — n-ar trece 
să-l vadă fiindcă ar fi prea 
ocupați...

Cifre în loc

de suflete

Anaîntre el și 
comunicare rea-

Am mai întîlnit cazuri a- 
semănăfoare : copii înfiați 
chiar cu acte în regulă, care 
și-au uitat binefăcătorii, Flo- 
rica Senchea, de 78 de ani, 
a înfiat în urmă cu treizeci 
de ani un copil care îi poar
tă și numele : Nicolaie Sen
chea. De vreo zece am, fiul 
acesta a dispărut definitiv din 
viața mamei sale adoptive. 
Ea știe doar că Nicolaie lo
cuiește, pare-se, la Tulcea. 
Nici o scrisoare, nici un 
chef, nimic.

pa-

Nici o scrisoare
Ne oprim lîngă o femeie 

destul de viguroasă încă, 
pentru 70 de ani. Scrie o scri
soare, îi cerem îngăduința 
de-a transcrie primele rîn- 
duri :

„Dragă Jane, ieri am fost 
să iau banii. Vă mulțumesc 
foarte mult. Săptămîna tre
cută te-am visat îmbrăcat cu 
un tricou roșu, ceea ce în
seamnă veste. Credeam că e 
venit și o scrisoare, dar mi-au 
spus că nu s-a primit nimic”

— Așadar, nu sîntefi sin
gură.

— Nu. Am un fiu, Ion lo
nescu. E funcționar în portul 
Constanța.

— De ce nu locuiți cu el. 
acum, la bătrînețe ?

— Nu prea are condiții, și 
mie nu-mi prea priește clima 
la Constanța...

— Dar de venit, vine să vă 
vadă ?

— Ei, e și asta destul de 
greu : eu aici, el acolo... Tre
nul costă...

— Nu cumva îl absolviți 
prea ușor de orice îndato
rire ?

— A fost o dată, tovarășe, 
cînd a venit înfr-o delega
ție. Ne-am întîlnit în oraș, la 
O verișoară de-a mea.

— Și nu vă lipsește ? Să 
riu-l vedeți cu anii..,

— îmi lipsește destul, dar 
m-am împăcat cu gîndul... Și 
nici nu l-aș sili...

— Nepoți aveți ?
— Da, o nepoată. E stu

dentă în anul II ,1a Filologie, 
face franceza.

— Tramvaiul costă 30 de 
bani. Ea vine să vă vadă ?

— Nu, n-a venit niciodată. 
Tocmai că și eu le-am scris 
de atîtea ori și le-am spus că 
fata e-n București, că vreau 
s-o văd și n-am văzut-o de 
afîfa timp. Mi-au răspuns că-l 
foarte ocupată, Că are cazare 
la cămin, bursă, că învață 
bine...

— Avefl o mamă ? îl între
băm pe Ion lonescu.

— Da, am o mamă. Cu în
trebarea asta atingeți o pro
blemă foarte dureroasă pen
tru mine.

— Ne interesează să aflăm

— Le Vedeți ? Carnetele 
astea de C.E.C. țin loc de su
flet. Cum se numesc sufletele 
astea ? Le dau numerele ! 
64-206-13866; 64-206-15216 ; 
64-206-16364; 64-206-6551 ;
36-420-61432187; 66-133-684... 
etc...

Interlocutorul nostru : doc
torul Decebal Constandiș, di
rectorul căminului-spital din 
strada Radu Vodă.

— Vreți să ne explicați mai 
exact despre ce este vorba ?

— Bătrînii internați la noi 
sînt oameni suferinzi. Aci au 
condiții corespunzătoare : în
grijire medicală, alimentație 
bună locuință, o ambianță 
plăcută. Dar bineînțeles că 
bătrînețea rămîne o haină 
grea. Și cea mai grea haină 
a bătrîneții este singurătatea. 
Unii dintre pensionarii noștri 
nu sînt singuri : au neamuri, 
Surori, frați, nepoți, copii 
chiar. Flecare vine dinfr-un 
mediu, dlnfr-un loc de mun
că, și ruptura asta de vechiul 
lor mod de existență e cea 
mai chinuitoare. Eu sînt tînăr, 
am 28 de ani, și vă spun 
cinstit că, în doi ani de cînd 
funcționez aici, am văzut 
multe. Aș vrea să relev o si
tuație care, socotesc eu, me
rită să stea în atenția opiniei 
publice. Inchlpuiți-vă că sînt 
cazuri în care avem pur și 
simplu de-a face cu suflete 
mîncate de cifre, aparținînd 
Unor oameni tineri, valizi, 
bine îmbrăcați, rude de-ale 
bătrînilor care-și primesc 
pensia aici, la noi. Oamenii 
aceștia vin și ridică banii 
pensionarilor. Dacă-i întrebi 
de ce II se cuvin lor bănit 
altora pentru munca altora, 
îți răspund destul de înțe
pat : „Dar ce, eu n-am chel
tuieli CU bătrîhul ? Nu-i cum
păr și eu ?...” In general, 
„cheltuielile* lor se reduc 
un kilogram de struguri, 
două-frei sticle de suc, la 
pereche de ciorapi sau 
niște bani de buzunar. înfre-

Se spune : „Un părinte crește zece copii, dar zece 
copii nu pot îngriji un părinte". Aceste cîteva cu
vinte reflectă, ö întreagă mentalitate, însă o asemenea 
mentalitate, care vine din trecut, ar trebui să rămâ
nă de domeniul trecutului. Ea nu poate avea nimic 
comun cu vremea noastră, cu morala și principiile 
de viață ale colectivității noastre, Din păcate, așa 
cum am, arătat mai sus, sînt printre noi oameni care 
par inofensivi, dar care se poartă cu un egoism în
grozitor față de proprii lor părinți. Unii îi internează 
în căminele de bătrîni, deși ar putea să le asigure 
condiții de trai mulțumitoare in casa lor. Legiuitorul 
însuși precizează în Codul Familiei că beneficiază de 
asistență în cămine în primul rind bătrînii fără spri
jin material, fără susținători legali. Dispozițiile le
gale prevăd și alte categorii de oameni vîrstnici care 
beneficiază de asistența statului, dar se pune întreba
rea : de ce, alături de bătrîni care au avut nenoro
cirea să rămână efectiv singuri la o vîrstă înaintată, 
sînt nevoiți să stea în cămine și oameni care au fa
milie ? Întrebarea e adresată nu Asistenței sociale, 
ci familiilor care i-au internat. Desigur, ar fi greșit 
Ca în astfel de cazuri să se ia măsura ca ei să fie 
trimiși înapoi, în familiile lor. S-ar ajunge la o viață- 
de nesuportat.. E greu să te mai aștepți la ceva bun 
din partea unor copii care au fost în stare să-și in
terneze părinții sau bunicii. Dar poate că o tîrzie 
mustrare de conștiință îi va determina totuși să re
dea celor părăsiți de ei căldura căminului familiar.

Am văzut că există și membri ai familiei care, 
după ce-i internează pe bătrîni în cămin, uită cu 
desăvîrșire de ei : nici o Vizită, nici o scrisoare, deși 
nu trebuie să demonstrăm nimănui ce înseamnă, la 
vîrstă lor, un simplu semn de viață. Drama acestor 
bătrîni nu este de ordin material. Statul are grijă de 
ei. Dar firește că nici cea mai mare atenție și solici
tudine față de condițiile lor materiale nu-i pot feri 
pe bătrîni de singurătatea în care i-a azvîrlit propria 
lor familie.

Oamenii pot fi judecați, în viața de toate zilele, nu 
numai după cum muncesc, ci și după cum se poartă 
cu bătrînii lor. .

tmarului geolog
Cürmare din pag. I)

depinde o bună parte a succesului 
în activitatea ulterioară de pre
gătire propriu-zisă. Promovarea 
acelor absolvenți de liceu cu voca
ție și pasiune pentru muncă geo
logică, oglindite în volumul și so
liditatea cunoștințelor de specia
litate, condiționează . îndeplinirea 
obligațiilor înscrise în planul de 
învățămînt, munca serioasă și res
ponsabilă de mai tîrziu. Tocmai 
ie aceea sînt de părere ca, 
la secția de geologie din cadrul Uni
versității din București, probele pre
văzute în programul concursului de 
admitere să nu se reducă la geogra
fie și geologie, ca pînă acum, Ci să 
se verifice cunoștințele șl la alte dis
cipline, strîns legate de activitatea geo
logică, cum sînt : zoologia, bio
logia, chimia și fizica. O dată ad
miși în facultate, studenții secției de 
geologie să fie orientați în mai mare 
măsură spre cunoașterea deplină a 
disciplinelor adiacente profesiunii lor, 
urmînd ca un timp, paralel, Iar apoi 
ulterior să se specializeze în proble
mele celor două domenii geologice : 
sedimentar și cristalin. Cred că a- 
ceastă cerință s-ar putea reali
za mai bine dacă primii trei ani 
vor fi destinați participării stu
denților la cursurile, seminariiie 
și lucrările practice de zoologie,

în „Dulcea pasăre a 
coexistă două Imagini : 
prospect ilustrat al agențiilor de 
turism, cu hoteluri ultramoderne, 
cu albastrul splendid al oceanu
lui, cu vegetație luxuriantă, cu au
tomobile elegante care străbat șo
selele pe toată lățimea ecranului 
cinemascop-color ; cealaltă, dez- 
văluindu-ne iadul lăuntric al aces
tui paradis exterior, este imaginea 
singurătății, a ratării, imaginea 
oamenilor a căror soartă depinde 
în întregime de capriciile succesu
lui și care în goană după succes 
se văd siliți să-și îngroape cin
stea și visurile înțelegi, astfel, 
mai bine de ce în mijlocul unei ci- 
vilizațiii tehnice atît de avansate 
sînt atît de multi bolnavi de nervi, 
atît de mulți sinucigași, atît de mulți 
sclavi ai stupefiantelor. Chance 
Wayne e un cinic, un șantajist lip
sit de scrupule și de demnitate, 
care însoțește în calitate de a- 
maht ocaziona) o celebră artistă 
bețivă și cocainomană. Dar Chan
ce a fost cîndva un tînăr pur și 
plin de idealuri ; el a devenit un 
întreținut, s-a tăvălit în băltoace, 
sperînd că aceasta e calea care-1 
va duce spre mult doritul contract 
la Hollywood ; ’și a pornit pe a- 
ceastă cale pentru că tatăl fetei 
pe căre-o iubea, bogătașul Fin
ley, l-a dat într-o zi o sută de do
lari șl un bilet de tren și i-a cerut 
să plece, să-și facă o carieră. In- 
torcîndu-se în orașul de unde și-a 
luat zborul „dulcea pasăre a ti
nereții”, Chance poartă în gură 
gustul coclit al legendelor despre 
„țara tuturor posibilităților".

Sensul amar al piesei lui Ten
nessee Williams — pe care se în
temeiază filmul — a fost redat în

toată profunzimea sa mai ales de 
Geraldine Page. Portretul actriței 
care, în mijlocul adulărilor și al 
nenumăraților admiratori, a trăit și 
trăiește numai pentru sine, e cu
tremurător. Mult după ce ai pără
sit sala de cinematograf te urmă
rește rîsul brutal și rece, privirea 
dezechilibrată a vedetei care de 
mult n-a mai simțit nimic pentru 
nimeni, a vedetei cuprinse de 
spaima că steaua succesului ei e 
pe punctul de a păli și atunci... 
nu-i mai ? rămîne decît singurăta
tea și -încercarea de a ulîa. Lîngă 
•o atît de mare
Newman (care în „Aventurile unui 
tînăr", sau în „Cineva, 
mă iubește” a realizat compoziții 
strălucite) de astă dată, după pa- • 
rerea mea, a fost departe de per
sonajul pe care-1 avea de întru'-' 
chipât. Redus, pare-se, de regie’ 
mai mult la postura destul de fa
cilă de aventurier ratat, el till 
ne-a comunicat tristețea expe
riențelor- cumplite prin caret a tre
cut Chance Wayne, nicj_.'p:gsijțț)e.g. ■ 
devorantă care-1 îndeanjii.ă"să"țiște 
totul, să' sacrifice totul -și - să- ac
cepte orice umilire. Drumul - spre 
dragoste trece prin degradarea o- 
mului, și de aceea însăși dragos
tea devine imposibilă în această 
lume inumană — este concepția 
lui Tennessee Williams, pe care 
însă, cum spuneam, numai Geral
dine Page a știut s-o încarneze.

Printre cele mai bune secvențe 
ale filmului se:. numără zgomotoasa 
mascaradă electorală tipic „ame
ricană”, descrierea lumii politice 
oneroase în fruntea căreia se află 
„boss Finley" — și însuși portre
tul „boss”-ului (Ed Begley) cu zîm- 
betul său larg pe fața congestio
nată, zîmbetul „popular" ca o em
blemă a civilizației reclamei, zîm
betul cu care strînge mîna alegă
torilor, zîmbetul cu care-1 trimite 
pe Chance să lupte în Coreea, 
zîmbetul cu care ține discursuri la 
televiziune despre castitate, zîm
betul cu care strivește degetele a- 
mantei în dizgrație, zîmbetul cu 
care patronează bande dé huli
gani, zîmbetul cu care calcă peste 
cadavre.

Dar regizorul și scenaristul Ri
chard Brooks a făcut și concesii 
gustului comercial, a accentuat pe 
alocuri melodrama și a conceput 
un „happy-end" neverosimil, care 
contrazice și litera și spiritul pie
sei violente a lui Tennessee Wil
liams.

C.F.R. 
Măgu- 
,,Lucia

Jurnalul televiziunii 
. (I)* o 19,20 — Emisiunea de știință 
și tehnică' pentru pionieri și șco
lari „Muzică și fizică" 0 20,00 — 
„Colecții șl colecționari" • 20,40 
— Filmul „Cronica unul bufon". 
• 22,10 — Recital dat de mezzo- 
soprana Viorica- Cortez-Guguianu, 
soprana Ileana COtrubaș, basul 
Pompei Hărăstășcanu, laureat! ai 

. CondursUlUi de canto din Olanda 
(septembrie 1965) șl. Văsile Martl- 
nofn, laureat al Concursului „Er- 

. - keil' — . Budapesta (seïftèfnbrie 
1986). La pian t Martha- Joja 0 
22,45 — Jurnalul televiziunii (II) 
și buletinul meteorologic.

■

Andrei BÄLEANU

De la iereastra cabanei Mestecăniș

affe

botanică, chimie, fizică, mineralo
gie, petrografie, stratigrafie ș.a. și, 
începînd cu anul IV, pregăti
rea să se facă 
cele două direcții 
ționate. Studenții 
gătesc în domeniul 
aprofunda cunoștințele de sedi- 
mentologie, micropaleontologie, pa- 
linologie, metode de cercetare a 
vîrstei absolute a rocilor, paleo- 
geografie, paleoecologie, geofizică, 
geoChimie etc., pe cînd tinerii spe
cializați pentru domeniul cristalin 
își vor însuși noțiunile necesare 
profesiunii lor din capitole speciale 
de cristalografie, mineralogie, ză
căminte de minereuri, studiul mi
neralelor cu ajutorul razelor X, mi
croscopie, geochimie, chimie fizică, 
matematică etc.

Corespunzător acestei modalități 
de perfecționare a învățămîntului 
superior geologic în direcția legării 
sale mai strînse cu problemele 
producției, pregătirea practică a stu
denților poafe înregistra, de aseme
nea, un progres calitativ. Tn această 
privință, noile exigențe față de ac
tivitatea cadrelor didactice nu se 
limitează doar la unele aspecte or
ganizatorice, ci afectează însuși 
conținutul muncii noastre știihți- 
fice. Va trebui să renunțăm la 
metodele după care ora de lucrări 
practice în laborator capătă, de 
cele mai multe ori, caracterul unei 
lecții descriptive, în care asistentul 
sau lectorul conducător este sin
gurul element activ. Specificul 
muncii științifice geologice impune 
ca fineril să se deprindă cu viitoarele 
lor metode de lucru, folosind direct 
aparatură științifică modernă în labo
ratoare de specialitate. Este de dorit 
ca studenții înșiși să poată cerceta 
unele probleme din cursul pe care-1

specializat, în 
mai sus-mén- 
care se pre- 

Sedimentar vor

studiază sau din tematicile ajută
toare îhtocmite în acest ' scop de 
fiecare catedră. Consider de; aseme
nea că poale fi îmbunătățit și actua
lul sistem de practică în producție. Mi 
se pare fireic ca legătura cu terenul 
să înceapă la sfîrșitul primului an 
studiu — și nu după doi ani cum 
procedează la ora actuală 
prlntr-o practică de 4 săptămînl, 
timpul căreia viitorii geologi să 
familiarizeze cu principiile fundamen
tale ale topografiei, geodeziei sau 
geomorfologiei. Practica de la sfîr
șitul anilor II și III ar putea fi ex
tinsă de la 6 la 8 săptămîni sub for
ma organizării de tabere în zonele 
geologice cele mai caracteristice 

respectiv, sub forma repar- 
a studenți

lor pe lîngă cei mai buni geologi 
ai întreprinderilor de specialitate 
care activează pe teren. Atît in a- 
nul III, cît și în timpul practicii 
din anul IV. destinată întocmirii 
proiectului de diplomă, studenții 
trebuie să fie stimulați în desfă
șurarea unei activități individuale, 
îndrumarea și controlul din partea 
cadrelor didactice și a geologilor 
din întreprinderile pe lîngă care 
lucrează vizînd cu deosebire acest 
aspect al problemei.

Asemenea propuneri nu sînt for
mulate întîia oară, iar actualele 
planuri de învățămînt au la baza 
lor unele din ideile expuse mai 
sus. Fapt este însă că, după ter
minarea facultății, unii absolvenți 
erau repartizați într-unul din cele 
două domenii, ținîndu-se mai puțin 
seama de specialitate, iar acesta 
era considerat un argument în fa
voarea interferențelor între cele 
două laturi de specializare. Drept 
consecință, promoțiile de geologi

Și>
tizării individuale

de
se

în
se

a ONÔRÀ'ÔILIÏL STANISLAS, 
AGENT SECRET ■ Patria, Bucu
rești, Flamură (Ia toate, comple
tare Prima zi). ............... ?-.••—

' • DULCEA PASARE ?A TINE
REȚII —cinemascop : Republica. 
Festival (completare știință $1 
tehnică nr. 14).

0 CEI MAI FRUMOȘI ANI — 
cinemascop : Luceafărul.

0 CAMERA IN FORMA DE 
„L" : Capitol (completare Știință 
și tehnică nr. 15), Melodia, Mo-

. .. dern.,..............................
0 PINĂ LA ORAȘ NU E DE

PARTE — cinemascop - victoria 
(completare. Cine . a luat peli
canii 7).

0 LOCOTENENT CRISTINA ! 
Centra! (completare La carnaval).

0 LALEAUA NEAGRA —■ cine
mascop : Lumina (completare Vi
zita delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
Romania in U.R.S.S.), Floreasca 
(completare Unde nu-i cap).

® FERNAND COW-BOŸ ! Union 
(completare Acolo undo a trăit 
Hemingway).
• PROGRAM PENTRU COPII : 

Doina (rulează nufhai dimineața).
• UN CARTOF, DOI CARTOFI : 

Doina. Lira (completare. ta am
bele Lecție în infinit), Moșilor 
(completare Vizita delegației de 
partid șt guvernamentale à Repu
blicii Socialiste România în R. p. 
Bulgaria). I,",... I

Q TRAIEȘTE-ȚI VIAȚA, IN 
NUMELE CELOR VII, CERAMICA 
DIN OBOGA. CĂLĂTORIE 1N 
PARADISUL PASĂRILOR, SUITĂ 
BĂNĂȚEANĂ : Timpuri Noi.

0 CAPORALUL ȘI CEILALȚI : 
Gluleștl (completare Comorile 
orașului scufundat), Cotrocèni 
(completare Casa cetate)

© CĂPITANUL DIN TENKES 
(ambele serii) ; Cultura) (comple
tare Vizita delegației de uartld și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România în R.p. Bulgaria).
• A TRECUT O FEMEIE — 

cinemascop : Feroviar, Miorița 
(completare Elevul de serviciu).

0 FEMEIA NECUNOSCUTA : 
înfrățirea între popoafe (comple
tare Elevul de serviciu).

0 LA ORA 5 DUPÄ-AMIAZÄ ! 
Excelsior

® UNORA LE PLACE JAZUL : 
Dâcia. , vitan (completare Sport 
nr. 4/1965).

0 APORT. MUHTAR ! - cine
mascop • Buzești (completare 
Acolo unde Carpațlf întîlnesc 
Dunărea — cinemascop).

o SAMBA : Crîngașl Pacea (Ia 
ambele completare A cul e vina 7).

« UN LUCRU FĂCUT LA 
TIMP : Grlvița (completare Lâ 
cel mal înalt nivel).

0 EVADATUL — cinemascop : 
Bucêgi (comoletare Diligența).

o HOȚUL DE PIERSICI : Uni
rea (completare Fata de pe 
Someș).

© RUNDA 6 : TQtpls (comple
tare Suită bănățeană). Drumul 
Sării (completare Vizita ' delega
ției de partid șl guvernamentale 
a Republicii Socialiste România 
în U.R.S.S.).

Q OMUL MAFIEI : Flacăra
(completare Pictorul luminii). 
Volga (completare Gravuri revo
luționare).

0 CARAMBOL : 
pletare Laminorul dé țevi), na- 
hova (completare Muzeul Zam- 
baccian)

0 CINEVA, ACOLO SUS, MĂ 
IUBEȘTE : Popular (completare 
Știați că...)

0 IDIOTUL Arta.
0 CORBII t Cosmos (completare 

Simetrie)
© PROCESUL PROFESORULUI 

WEIR : Viitorul (completare
Mîlne începe azi).

© DANSUL ETERN - cinema
scop . Coientina.

o CULORILE LUPTEI - cine
mascop : Progresul (completare 
Sport nr. 4/1965).

0 ROMULUS ȘI REMUS — ci
nemascop : Ferentari (completare 
Melodiile străzii — cinemascop).

0 WINNETOU — cinemascop : 
Grădina Vitan".

O HATARl (ambele serii) : Gră
dina „Progresul-Parc".

Munca (com-
. Ra-

dobîndeau o pregătire mult prea 
generală.

Sarcinile importante ce revin 
geologilor în lumina Directivelor 
celui de-ăl IX-lea Congres al 
partidului impun să examinăm sub 
toate aspectele problemele pregăti
rii la un nivel tot mai înalt a vi- ' 
itorilor geologi, specialiști che
mați să aplice în viată cu perseve
rență și pricepere politica partidu
lui de înflorire a României socia
liste.

(Urmare din pag. I)

a curiozității7

cursului ar II fost larg popularizate 
in întreprinderi și școli, în facultăți 
și Instituții, numărul celor înscriși 
ar fi, desigur, cu mult mai mare. 
Si, în definitiv, de ce prospectul U- 
niversilății populare pe anul 7965— 
1966 nu a văzut încă lumina tiparu
lui ? In lipsa acestui util Instrument 
de informare, cei ce doresc să ur
meze universitatea populară ezită 
în alegerea unui curs sau altul.

Și totuși aproape 7 000 de oameni 
s-au înscris pînă acum. Curiozitatea 
nu cunoaște vîrste și nici hotare 
artificiale între profesiuni sau spe
cializări. Setea de cunoaștere, idea
lul omului cult, viziunea largă asu
pra lumii sînt însemne ale epocii 
noastre Trăim un timp al curiozită
ții în cel mai bun înțeles al cuvin- 
tului.
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ICOMUNICAT COMUN

președintele Republicii IndiaTENIS DE MASA

Noi.- succese românești 
la Balcamada la Sofia

■VvMARIA 
alexandru:

•■ti .«/ypî*

ELLA' ■’
CONSTANTINESCU

și-au mărit avansul iRapidiștii (Urmare din pag. I) buie să depună noi eforturi pentru 
întărirea și consolidarea păcii, pe 
baza respectării dreptului popoare
lor de a trăi liber în conformitate 
cu sistemul lor politic, economic și 
social.

Cei doi președinți și-au expri
mat convingerea că vizita în Ro
mânia a Excelenței Sale dr. •- 
Sarvepalli Radhakrishnan va con
tribui la întărirea și lărgirea re
lațiilor între Republica Socialistă 
România și Republica India, în 
interesul ambelor popoare și al 
cauzei păcii în lume.

Președintele Radhakrishnan a 
exprimat înalta sa apreciere față 
de primirea caldă făcută lui și 
suitei sale în Republica Socialistă 
România și a adresat președinte
lui Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, invitația de a vizita India. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere.

București, 9 octombrie 1965

Rezultatele etapei CLASAMENTUL
Președintele Radhakrishnan a 

exprimat în mod deosebit recuno
ștința Indiei față de România pen
tru ajutorul valoros acordat în do
meniul industriei petrolifere.

Cei doi președinți au fost de a- 
cord că există posibilități pentru 
lărgirea sferei colaborării reciproc 
avantajoase între Republica Socia
listă România și Republica India.

Președintele Republicii India a 
explicat 
de Stat 
România 
vernului 
evoluției 
conflict

Subliniind necesitatea îmbunătă
țirii situației internaționale, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii India au 
fost de acord că toate statele tre-
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SOFIA (prin telefon). 
■ ‘ Timp de trei zile, 

sala „Universiada" din 
' Sofia a găzduit întrece

rile celei de a doua e- 
diții a Jocurilor Balca
nice de tenis de masă: 
Vineri și sîmbătă s-au 
disputat probele pe e- 
chipe, la masculin și fe- Constantine seu. Prima
minin. După cum se a repurtat victorii cu
știe, reprezentativele 
României și-au apărat 
cu succes titlurile pîști- 
gate "anul trecut la A- 
tena, repurtând victorii- 
■categorice în fața for
mațiilor Bulgariei, Iugo
slaviei, Greciei și Tur
ciei. Dacă victoria la 
fete a fost obținută fără 
emoții, jucătoarele ro
mâne dominîndu-și net 
adversarele, la băieți 
victoria a fost decisă 
după meciul — foarte 
disputat — cu reduta
bila selecționată a Iugo
slaviei, clasată pe locul 
4 la ultimul campionat 
mondial de la Ljublja
na: întâlnirea a durat 3 
ore și s-a încheiat 
meritata victorie 
sportivilor, români 
scorul de 5—3.

In probele individua
le . începute sîmbătă, 
sportivii- români au a-

venit lui Dorin Giurgiu
că, învingător cu 3—2 
în meciul decisiv cu 
Reti.

La fete, pentru pri
mele locuri s-.au între? 
cut, de asemenea, două 
concurente române : 
Maria Alexandru și Ella

pen- 
pen-

Nun-

i \ 
h 

Vi

10— 7
9— 6
8— 6
9— 8 

13—12
11— 9
8—10
6— 8 

13—16
9—17 

10—18
6—15

RAPID — DINAMO PITEȘTI 4—2 (2—0). Au marcat I. Ionescu 
(mln. 19 și min. 45 — din 11 m) șl Georgescu (minutele 60 și 71) 
Iru Rapid ; C. Ionescu (mln. 67) și Naghi — din 11 m (min. 86) 
tru plteșteni.

DINAMO BUCUREȘTI — CRIȘUL 3—0 (1—0). Au marcat :
weiller VI (min. 35), Pîrcălab (min. 80) și Pojoni — autogol (min. 85).

PETROLUL — STEAUA 1—0 (1—0). A marcat : Dridea II (mln. 15).
ȘTIINȚA CLUJ — C.S.M.S. 2—2 (1—2). Au marcat : Incze (mln. 10) 

,1 Matei (mln. 42) pentru C.S.M.S. ; Adam — din 11 m (min. 43) și 
Ivansuc (min. 65) pentru clujeni.

FARUL — ȘTIINȚA TIMIȘOARA 1—0 (1—0). A marcat 
— din 11 m (min. 28).

SIDERURGISTUL — U.T.A. 0—0.

ȘTIINȚA CRAIOVA — STEAGUL ROȘU 0—0.

președintelui Consiliului 
al Republicii Socialiste 
punctul de vedere al gu- 
indian asupra cauzelor și 
care au dus la recentul 
dintre India și Pakistan.: Tîlvescu

3—0 asupra lui Țveta- 
nova (Bulgaria), Scriva- 
nu (Grecia) și Heikova 

■ (Btilgarid); iar Constan- 
tinesețu a învins cu 3—2 
pe Alexandrova (Bul
garia) și pe colegele ei 
Fotea și Mihalca. In fi
nală, Maria Alexandru 
a dispus de Ella Con- 
stantinescu cu 3—1.

Iată rezultatele finale 
în celelalte probe înche
iate duminică : dublu 
femei : Alexandru, Côn- 
stantinescu — Pire, Stoi- 
siçi (Iugoslavia) 3—0; 
dublu băieți : (Șiurgiucă, 
Cobîrzan — Ret), Bodea 
3—1 ; dublu mixt : A- 
lexandru, Giurgiucă — 
Folea, Cobîrzan 3—1.

în legătură cu aceas
tă ediție a Jocurilor 
balcanice de tenis de 

______ _____ v masă, antrenorul f ede- 
vut din nou o compor- nai al R. P. Bulgaria, 
țâre bună. Finala mas
culină s-a disputat ieri 
între Giurgiucă — a- 
juns în final după vic
toriile (cu 3—0) asupra 
jucătorilor bulgari Chi- 
rin și frații Todor și Pe
ter Velikov — și Reti, 
calificat prin victoriile 
cu 3—1 asupra iugo
slavului Korpa (sferturi 
de finală) și asupra lui 
Cobîrzan. Titlul 
campion' balcanic a re-

LÀ BUCUREȘTI

victoria a fost

GIURGIUCĂDORIN

Nouă goluri din cincisprezece

cu 
a 

la

de

Hedelcio Vellcikov,- ne-a 
spus; „La actuala. Bal
caniadă sportivii ro
mâni au arătat o formă 
foarte bună. Victoria 
lor asupra formației Iu
goslaviei este pe deplin 
meritată. Mi-a plăcut 
în mod deosebit com
portarea lui Giurgiucă 
și Reti. Fetele dv. au 
cîștigat victorii fără 
mari eforturi".

Constantin LINTE
GHEORGHE 
COBIRZAN

NICI O SURPRIZĂ

Meciurile de la București au fur
nizat mai mult de jumătate din nu
mărul total al golurilor realizate în 
etapa de ieri : 9 din 15. Echipele 
din Capitală „Dinamo" șl „Rapid” 
au obținut viatorii scontate în 
fața adversarilor de ieri — „Cri
șul" și „Dinamo"-Pitești, dar mo
dul în care le-au repurtat a fost 
diferit.

Dinamoviștii au respirat ușurați 
abia în minutul 80, cînd Plrdălab 
a înscris al doilea gol (primul fu
sese realizat, printr-o excelentă 
execuție tehnică, de Nunweiller VI 
în minutul 35). Fiindcă, pînă în a- 
cest moment, partida a fost foarte 
echilibrată. „Dinamo"-București a 
acționat și ieri crispat, fără poftă 
de joc, nesigur și în atac șl în apă
rare. Unele faze în care bucurește- 
nii au reușit să paseze variat și 
rapid au amintit formația din fi
nalul campionatului trecut. Altmin
teri, însă, ei s-au complăcut în- 
tr-Un joc prudent și într-o vizibilă 
lipsă de inițiativă, pe care numai 
oboseala meciului de la Odense, 
din „Cupa campionilor europeni", 
ar putea-o eventual justifica în 
parte. Orădenii, fricoși și impreciși 
în momentele de mare importanță 
ale fazelor de poartă, erau capa
bili să obțină în orice caz un re
zultat mult mai strîns decît acest 
0—3, pecetluit de autogolul lui Po
joni (min. 85).

Rapidiștii au fost cei care au 
controlat al doilea meci al cupla
jului. Mijlocașii Dinu și Georgescu 
nu i-au lăsat neaprovizionați cu 
mingi pe atacanți și, cu precădere, 
pe „cei doi", Dumitriu—Ionescu, 
care au și realizat cîteva acțiuni 
de valoare tehnică. Păcat că nota 
de relaxare și ușurință cu care ra
pidiștii construiesc jocul se face 
simțită și în momentele cînd se 
impune o mai mare concentrare și 
Seriozitate : la finalizare. Fazele 
cînd feroviarii au trecut la unele 
exhibiții s-au plătit. In locul unor 
asemenea momente de falsă spec
taculozitate ar fi mai indicat un 
joc simplu, în” viteză, în direcția 
porții. Dacă nu ar ii fost atît de 
preocupați de anihilarea atacanți- 
lor centrali ai echipei adverse, 
motiv pentru care au jucat exa
gerat de mult în defensivă, fotba
liștii din Pitești ar fi realizat un 
meci mai bun. în momentele cînd 
și-au luat inima în dinți au arătat 
o bună dirijare a balonului, dar 
cunoscuta meteahnă a echipelor 
noastre, cu precădere a celor ce 
joacă în deplasare — neatacarea 
cu un număr suficient de jucători 
— i-a privat și pe plteșteni de rea
lizarea unor faze ofensive cu ade
vărat. periculoase.

Eftimie IONESCU

Programind în sala Floreasca din 
Capitală cinci partide, etapa de du
minică a campionatelor republica- —................ _ ul,
ne de baschet era așteptată cu in- de numai... șase jucători. în cealal- 
teres de pubhcuȚ bucureștean. însă .. tă partidă, Rapid a întrecut Farul 
cahtatea jocurilor a lăsat din nou . cu 82—51 (34—28). Întîlnirile fe- 
de dorit vădind în. continuate sla- minine s-au încheiat, în general, cu 
ba pregătire, a majorității echipelor rezultate normale Neașteptată — 
la începutul acestui sezon. S-ăii co- după aspectul primei reprize _  a
mis riiïmêrbâ'se greșeli’ d‘è' tehtiică, fost doar victoria Științei Cluj în 
mai ales im ce -privește prècizia a- ' fața Voinței București : 52—46 (19— 
runcănlor la coș. . -, , 25). Meciurile Progresul — Con-

„Capu-1 de-j afiș" , al-- întrecerii structohil și. Mureșul Tg. Mureș — 
masculine, .intilgirea Steaua — Ști-, . I.Ç.F. au fost cîștigate de primele 
ința Timișoara,.,ș-a încheiat .cu vie-.- echipe'cu'61—46 (32—24) și, respec- 
toria scontată a primei . formații la . tiv 76—47 (35—11), 
scorul dé 85—55 (35—23). Studenții .

timișoreni au făcut o partidă cura
joasă, dar nu puteau aspira la mai 
mult întrucît au prezentat un lot Ce ați remarcat în

Iată ce ne relatează cores 
pondenții noștri :

GALAȚI. U.T.A. ar fi 
să cîștige. Arădenii au 
toată fepriza secundă. Ei

ATLETISM
De ce pe patru 
stadioane?

Rezultatele partidelor desfășurate 
în țară : masculin : Știința Cluj — 
Dinamo București 63—73 (25—37); 
Știința Tg. Mureș — Știința Bucu
rești 74—54 (30—29); Dinamo Ora
dea — Steagul roșu Brașov 64—52 
(26—25) ; Știința Galați — Autul 
Brad 77—57 (41—29) ; lemlnin : Vo
ința Brașov — Știința București 63 
—67 (32—32) ; Crișul Oradea — Ra
pid 33—47 (17—15),

méritât
dominat 

puteau 
beneficia și de un penalti (în 
min. 75), dar arbitrul Toth (Ora
dea) nu l-a acordat. Fotbaliștii 
gălățeni au evoluat în nota lor o- 
bișnuită — adică slab. Puținele o- 
cazii de a înscrie au fost ratate 
copilărește, penibil.

•k

CLUJ. Ieșenii au condus la un 
moment dat cu 2—0, ca urmare 
a unor greșeli de apărare ale for
mației clujene. Egalarea s-a pro-
A

In categoria B

Era de. așteptat ca, după a- 
proape patru luni de întrerupe
re, campionatul republican pe 
echipe să ne ofere încă de 
la reluarea sa — ' prilejul de a 
consemna o creștere valorică a 
formajiilor participante și, bine
înțeles, a performantelor, Urmă
rind, din programul atletic bucu- 
reșfean de sîmbătă și duminică, 
meciul de categoria A Metalul
— Știința Crișana/ s-a putut cori- 
stat»>4hsă, că îndelungata pauză,, 
competijională a constituit mai 
curîiid — în special pentru atle- 
jii clubului Știinfa și ai regiunii ' 
Crișa'na — o veritabilă vacanjă. 
Curii ar' putea fi explicate alt
minteri numeroasele improvizații' 
(utilizarea unor afleji plafonați, 
și încă la alte probe decît cele 
în care au fost cîndva. „speran-. 
le”), absenfa elementelor do 
perspectivă, rezultatele medio
cre? Mulți dintre afleji n-au înde
plinit nici-măcar sfandardurile de 
concurs, iar la startul probelor 
de 5 000 m și 3 000 m obstacole 
s-au prezentat doar cîfe... doi 
concurenfi,.. reprezentanți , ai clu- 
bului Metalul.

De 
felul 
mate 
parte 
putat 
gust” 
de parașutism, iar duminică con
cursul a fost „mutat" pe .stadio
nul „Republicii", una din probe
— aruncarea ciocanului —• dis- 
putîndurse pe stadionul Tinere
tului (inițial fusese programată 
pe terenul Progresul).

In ultima .vreme s-a vorbit mult, 
și pe bună dreptate, despre aten
ția ce trebuie acordată atletis
mului în v.ederea obținerii unor 
performante valoroase. Cum se 
împacă însă acpst. lucru cu mo
dul țn care se desfășoară impor-. 
fanta competijie ?

Și acum, rezultatele meciurilor: 
Știinfa — Metalul 122-118; Ști
ința — Crișana 133—88; Meta
lul — Crișana 139-99.

neînțeles ni s-.a parut și 
,cum ,. au fost progța- 
înfrecerile. Sîmbătă, 
din probe s-au 
pe stadionul „23

și pe terenul de la turnul

RjțL6;B,l,

MECIURI ATRACTIVE
A 18-a etapă a campionatului re

publican a oferit amatorilor de 
rugbi jocuri atractive, în general, 
și de un bun hiVel tehnic. Excep
ție. a făcut într-o oarecare măstiră 
întîlnirea Gloria — Progresul. Din 
evoluția selecționabililor pentru a- 
propiatele întîlniri internaționale 
am reținut comportarea deosebită 
a lui Iordăchescu și Țuțuianu (Di
namo), Demian, Irimescu, M. Rusu 
si C. Stănescu (Grivița Roșie) și 
Dăscălescu (C.S.M.S. Iași).

La București, liderul clasamen
tului, Dinamo, fără să insiste pe 
toată durata jocului său cu forma
ția Farul Constanța, a dispus de 
aceasta cu scorul de 12-3, Grivița 
Roșie a întrecut pe C.S.M.S. Iași 
cu 15-6. Alte rezultate : Rulméhtul 
Bîrlad — Știința Cluj 17-0 ; Știin
ța Petroșeni — Constructorul 12-0.

SERIA 1 : Progresul — Dinamo 
Bacău 2—2 ; Metalul București — 
Oltul Rîmnicu Vîlcea 0—0 ; Con
structorul Brăila — Oțelul Galați 
4—2 ; Metalul Tîrgoviște — Dina
mo Victoria București 2—0 ; Poia
na Cîmpina ■— Ceahlăul Piatra 
Neamț 3—2 ; C.F.R. Pașcani — Ști
ința București 2—1 ; Flacăra Mo- 
reni -- C.F.R. Roșiori 1—0.

SERIA a Il-a : Arieșul Turda — 
Clujeana 1—1 ; A. S. Cugir — 
A.S.A. Tg. Mureș 0—0 ; Minerul 
Lupeni — Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii 3—0 ; C.S.M. Reșița — Va
gonul Arad 2—2 ; C.F.R. Arad — 
Jiul Petrila 0—2 ; Minerul Baia 
Mare — Recolta Carei 4—2 ; Gaz 
metan Mediaș — C.S.M. Sibiu 1—-0.

Dinamo 
din nou 
io polo

întrecerea 
polo pe apă 
cu desfășurarea 
dintre formațiile __ ____„___
și Steaua. Dinamoviștii aù ciștigat de
tașat, Cu 6—2, adjudecîndu-șl în acest 
fel — pentru a noua oară consecutiv — 
titlul de campioni al țării.

București - 
campioana

echipelor divizionare de 
a luat sfîrșlt ieri, o dată 

tradiționalului derbi 
bucureștene Dinamo

Fază din meciul de polo „Dinamo"-București—„Steaua", disputat ieri in 
bazinul din parcul sportiv Dinamo

Foto : Gh. Amuza
D. G.

dus prin transformarea unei lovi
turi de la 11 m și prin golul în
scris de Ivansuc. Arbitrul Grigore 
Bîrsan a avut mult de lucru ; el 
a fost nevoit să oprească în mod 
frecvent jocul, dînd avertismente 
peste avertismente.

■Ar

CRAIOVA. Dezamăgire totală 
pentru jocul echipelor Știința-Cra- 
iova și Steagul roșu. Singura ex
cepție : comportarea celor doi por
tari : Papuc (Știința) și Liebhardt 
(Steagul roșu).

★
CONSTANȚA. Echipa Farul și-a 

asigurat o victorie la limită, pe 
care o merită însă pe deplin. A- 
tacurile constănțenilor au fost mai 
numeroase și mai periculoase. Ti
mișorenii nu s-au evidențiat mai 
deloc. Publicul spectator aștepta 
mai mult dé ia o formație aflată 
în plutonul fruntașilor clasamen
tului.

Noile materiale
de construcții
sa
mai

găsească
ușor calea

5

șantierelor
(Urmare din pag. I)

După părerea mea, este necesa
ră mai multă receptivitate din par
tea prolectanfllor ;i întreprinderilor 
pentru promovarea a ceea ce 
nou, 
de Stat 
hitectură 
nisterul 
tere ar

este 
trainic, frumos. Comitetul 

pentru Construcții, Ar
și Sistematizare, mi- 

nostru și alte minis- 
trebui să dovedească 

mai multă promptitudine în ce 
privește realizarea unor noi sorti
mente de materiale de construcții. 
Adesea, unele inițiative büne ră- 
mîn nefructificate, nu din lipsă de 
posibilități, ci datorită faptului că 
trebuie parcurse prea multe faze 
și trepte — experimentări, asimi
lări, omologări, elaborări de norme 
interne, normative de folosire etc. 
—■ care imprimă un ritm lent în 
introducerea unui material nou.

Totodată, socotesc că ar trebui 
constituit la organizațiile de con
strucții un fond de tehnică nouă, si
milar cu cel existent în întreprinde
rile industriale. Acest fond ar 
putea fi folosit pentru exe
cutarea experimentală pe șan
tiere a unor lucrări la Care să 
fie utilizate materiale noi. Sorti
mentul în creștere al acestor ma
teriale, condițiile și posibilitățile 
sporite de aplicare, precum și vo-

(13 octombrie)

Steaua București — Farul ; Crișul 
Oradea — Știința Craiova ; Dinamo 
Pitești — C.S.M.S. î Știința Cluj — 
Rapid ; Știința Timișoara — Side
rurgistul ; Steagul roșu — Petrolul ; 
U. T. Arad — Dinamo București.

Un derbi 
al durităților

Socotit derbiul etapei, meciul de 
la Ploiești dintre „Petrolul” și 
„Steaua” nu a justificat o aseme
nea titulatură. A fost, intr-adevăr, 
un meci important pentru configu
rația clasamentului, în care s-au 
întîlnit formații cu experiență com- 
petițională. Dar mai poate fi nu
mită derbi o partidă în care echi
pele sînt preocupate numai și nu
mai de rezultat, urmărind să-l rea
lizeze fie și prin obstrucții, durități 
și faulturi repetate ? Intr-o astfel 
de atmosferă încordată s-au scurs 
cele 90 de minute ale meciului dis
putat ieri pe stadionul din Ploiești. 
Apărările celor două iormații — a- 
vînd „prime viori” în Pahonțu, Mo- 
cdnu, Hălmăgeanu, D. Nicolae —■ 
au iăcut uz de cele mai nesportive 
mijloace de intervenție la adver
sar. Nici ceilalți jucători (excep
țiile au fost puține) nu s-au lăsat 
mai prejos. Arbitrul C. Nițescu — 
depășit și el de atmosfera gene
rală a partidei — a intervenit de 
foarte multe ori, oprind jocul 
dictînd numeroase lovituri de 
deapsă.

Cele cîteva faze reușite, în 
dul cărora se înscrie și cea
care a rezultat golul lui Dridea II, 
nu pot constitui circumstanțe ate
nuante. Surprinde faptul că antre
norul Șt. Covaci, observator fede
ral la meciul de la Ploiești, a gă
sit cu cale să declare că astfel de 
jocuri denotă dîrzenie, bărbăție.

De cînd lipsa de sportivitate, jo
cul dur și nereglementar au ajuns 
să

?i 
pe-

rîn- 
din

fis notate cu plus ?
Ion DUMITRIU

PRONOSPORT
Concursul din 10 octombrie

Petrolul — Steaua
Știința Cluj — C.S.M.S. Iași 
Știința Craiova — Steagul roșu 
Farul — Știința Timișoara 
Dinamo București — Crișul 
Siderurgistul Galați — U. T. Arad 
Rapid — Dinamo Pitești
Metalul Tîrgoviște — Dinamo Victoria 1

x
2
1
2
1

A. S. Cugir — A.S.A. Tg. Mureș 
Foggia — Internazlonale (1—3) 

(2—0) 
(0-1) 
(4-1)

Lanerosl — Florentina 
Roma — Lazio 
Milan — Napoli

.'(M

(Urmare din pag. I)

1
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lumul tot mai mare al investițiilor 
impun necesitatea trecerii de la faza 
de șantiere experimentale la faza de 
experimentări pe șantiere. Fac pro
punerea ținînd seama și de faptul 
că Institutul de cercetări în con
strucții și economia construcțiilor 
nu acționează încă suficient de 
operativ, influențează în prea mică 
măsură întreprinderile spre a păși 
mai hotărît în această direcție.

Ca orice produs nou, 
de construcție trebuie 
cunoscute celor care 
Este însă nevoie și de o publici
tate mai operativă. Pentru popu
larizarea noilor materiale de con
strucții cred că este necesară îm
bunătățirea muncii de elaborare și 
difuzare a prospectelor, cataloagelor, 
mostrelor, de către fabricile produ
cătoare. în acest domeniu trebuie 
să-și manifeste inițiativa fiecare 
fabrică. Astăzi, puțini conducători 
de întreprinderi au în cîmpul lor 
vizual o asemenea cerință. Ei aș
teaptă să vină beneficiarii și să în
cheie contracte. Dar nu ei trebuie să 
fie primii interesați în desfacerea 
produselor, în găsirea beneficiari
lor ? Există, în limitele cheltuieli
lor de desfacere, multiple posibili
tăți pentru elaborarea de pros
pecte, organizarea unor expoziții 
de materiale de construcție — 
și locuri sînt nu numai în Bucu
rești ■— în care fabricile să-și pre
zinte produsele, să sondeze ce
rințele șantierelor. Aceste posibi
lități sînt însă prea puțin valorifi
cate. Cum se procedează în pre
zent ? Intră în funcțiune fabrici 
noi de mare capacitate care pro
duc materiale eficiente — plăci 
ceramice, beton celular autoclavi- 
zat etc. Abia atunci începe preo
cuparea pentru stabilirea de nor
me, prețuri de vînzare, alcătuirea 
prospectelor. Toate acestea nece
sită timp, îngreunează utiliza
rea cu operativitate a noilor 
materiale. în plus, multe prospec
te sînt prea complicate, conțin 
date privitoare la absolut toate 
produsele unei fabrici, trebuie să 
treacă pe la numeroase foruri dé

materialele 
să fie bine 
le folosesc.

I
!
I
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I
I
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porului indian sentimentele de prie
tenie ale poporului român.

în răspunsul său, președintele 
Indiei și-a exprimat recunoștința 
față de conducerea statului român 
pentru experiența oferită cu pri- ' 
lejul vizitei sale. în acest sens, - 
oaspetele a relevat că a avut po
sibilitatea să cunoască aspecte din 
viața României, subliniind că po
porul român, plin de vitalitate, 
construiește o țară tot mai. pros
peră. în încheiere, președintele 
Indiei a asigurat că va transmite 
poporului indian sentimentele 
prietenie pe care le 
porul român.

Un grup de copii 
președintelui Indiei 
rilor de stat români.

Președintele Consiliului de Stat 
și ceilalți conducători ai statului 
nostru, prezenți pe aeroport, au 
salutat cordial înainte de plecare 
pe președintele Indiei, urîndu-i 
drum bun.

Numeroși bucureșteni, aflați 
aeroport, au salutat pe oaspeții 
dieni.

Avionul prezidențial a fost 
cortat pînă la frontieră de avioane 
cu reacție ale forțelor noastre ar
mate. (Agerpres)

★
a părăsit aeroportul Băneasa după

Drapelele de stat ale celor două 
țări erau arborate pe clădirea aero
gării.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Indiei și României. în semn de 
salut, au fost trase 21 de salve de 
artilerie. Cei doi președinți au tre
cut în revistă batalionul de onoare.

înaltul oaspete și-a luat apoi 
rămas bun de la șefii misiunilor 
diplomatice, precum și de la per
soanele oficiale române.

Adresînd un cuvînt de rămas 
bun, președintele Consiliului de 
Stat a arătat că vizita președinte
lui Indiei în România a contribuit 
la dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări, subliniind că au fost 
purtate cu acest prilej convorbiri 
ce au reflectat dorința ambelor părți 
çie a dezvolta în continuare legătu
rile de prietenie și colaborare. 
Sperăm că acum, la încheierea vi
zitei dumneavoastră, părăsiți Ro
mânia cu imaginea unei țări în 
plin avînt constructiv, al cărei po
por își pune întreaga sa capaci
tate de muncă în slujba asigură
rii unei vieți prospere și a păcii 
în lume. în încheiere, președin
tele Consiliului de Stat a rugat pe 
înaltul oaspete să transmită po-

★
De la bordul avionului cu care

Vizita făcută în țara noastră, președintele Indiei, dr. Sarvepalli Radha
krishnan, a adresat următoarea telegramă tovarășului Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

„Dragă domnule președinte,
Vă mulțumesc dv., guvernului și poporului român pentru ospitali

tatea foarte călduroasă care mi-a fost acordată mie și însoțitorilor mei 
în timpul vizitei în România. Doresc să vă asigur că România poate să 
conteze și în viitor pe cooperarea Indiei“.

de
nutrește po-

a oferit flori < 
și conducăto-

pe 
in-

es-

Cronica
SOSIREA DE LA SOFIA 

A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI
AI P.C.R.

Duminică dimineață s-a înapo
iat în Capitală, venind de la So
fia, delegația de activiști ai P.C.R. 
în frunte cu tovarășul Matei Ște
fan, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., care a 
fost în schimb de experiență în 
Republica Populară Bulgaria.

La aeroport, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Nicolae Giosan, 
Gheorghe Hossu, Dumitru Popa, 
Ghizela Vass, membri ai C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. P. Bulga-

avizare. Or, ar trebui găsite for
me adecvate pentru ca acestea să 
fie elaborate și tipărite mai re
pede, în tiraje corespunzătoare și 
difuzate celor interesați.

In viitorul cincinal, contribuția 
fabricilor aparținînd ministerului 
nostru la dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale a agriculturii va crește 
mult. Lor le revine sarcina de a asi
gura materialele de construcții ne
cesare efectuării lucrărilor de iriga
ții prevăzute în Directivele Congre
sului partidului, precum și mari 
cantități de amendamente calca
roase necesare fertilizării terenu
rilor podzolice. în acest scop, sta
tul a cheltuit importante fonduri 
de investiții pentru construirea de 
noi capacități de producție. în 
afara capacităților existente la 
întreprinderea „Progresul“-Bucu- 
rești și Fabrica de ciment Bicaz, 
la Craiova a intrat în funcțiune 
ö secție de tuburi din beton pre- 
comprimat. Asigurarea condițiilor 
pentru ca această secție să reali
zeze cît mai repede capacitatea 
proiectată stă în atenția 
rUlui nostru, 
proiectanții și 
zoare de utilaje trebuie 
jine mai eficient întreprinderea 
pentru a se putea rezolva în scurt 
timp problemele de care depinde 
atingerea acestui obiectiv.

Prin intrarea în funcțiune a 
noilor fabrici de la Bicaz și Bihor- 
Aleșd, în prezent sînt asigurate 
amendamentele calcaroase necesa
re fertilizării solurilor podzolice. 
Totuși, actualele capacități de 
producție sînt folosite insuficient 
deoarece unele consilii agricole nu 
iau măsuri pentru preluarea în 
mod ritmic .. ____ J____
Acțiunea de amendare a solurilor 
acide corespunde intereselor coope
rativelor agricole respective, are o 
înrîurire

Consider 
uzinele

ministe- 
însă că 

furni- 
să spri-

a amendamentelor.

înrîurire pozitivă asupra creșterii re
coltei la hectar. Tocmai de aceea 
consider necesar ca Consiliul Supe
rior al Agriculturii să organizeze ac
țiuni coordonate ;i să stabilească 
măsuri eficiente, care să permită în
treprinderilor folosirea întregi) capa-

■ I ■ zilei

ria la București, și membri ai 
ambasadei.

PLECAREA
AMBASADORULUI S.U.A.

Duminică dimineața a părăsit 
definitiv țara noastră Willian) 
Crawford, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Statelor 
Unite ale Americii la București. 
La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, el a fost salutat de Dionisie 
Ionescu, ambasador, directorul 
Protocolului din Ministerul Aface
rilor Externe. Au fost de față 
membri ai ambasadei S.U.A., pre
cum și șefi ai unor misiuni diplo
matice. (Agerpres)

'-.W

y,

cifăfl de producție de amendamente 
calcaroase.

Realizarea volumului de investi
ții prevăzut necesită coordonarea 
judicioasă a producției de mate
riale de construcții cu cerințele 
crescînde ale șantierelor, lărgirea 
sortimentelor, ridicarea calității 
produselor, reducerea sistematică 
a prețului de cost. îndeplinind 
exemplar sarcinile de plan, mun
citorii, inginerii și tehnicienii din 
industria materialelor de construc
ții vor aduce, alături de colectivele 
șantierelor, o importantă contri
buție la realizarea cu succes a in- •* ' 
vestițiilor planului cincinal.

<

t.

De ce întirzie
semănatul

(Urmare din pag. I)

Și raionul Tg. Mure; se află 
sub media realizărilor pe regiune. 
Cooperativele de producție din 
Band, Neaua, Voiniceni și altele 
sînt mult rămase în urmă cu pre- 
gătirea terenului și semănatul. 
Că există posibilități pentru ur
gentarea lucrărilor o dovedește 
exemplul cooperativei agricole de 
producție din Ungheni, care a ter
minat în întregime semănatul 
grîului, ca și exemplul cooperați- ■ U 
velor agricole de producție din 
Crăciunești, Fîntînele, Miercurea 
Niraj, Gălățeni etc., în care lu
crările se află într-un stadiu a- 
Vansat.

Complexitatea lucrărilor și pe
rioada scurtă care a mai rămas 
din epoca optimă impun o mai 
bună organizate a muncii, folosi
rea cu maximum de randament a 
tuturor forțelor disponibile, un 
control zilnic din partea specialișw Z 
tilor,



Prima salvă
în „războiul
puilor"

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
„Statele Unite au deschis din nou 
focul în așa-numitul război al pui
lor de găină" — scrie „New York 
Times" referindu-se la conflictul 
dintre Statele Unite și țările Pieței 
comune și ale Asociației liberului 
schimb în legătură cu anumite ex
porturi americane care concurează 
produsele agricole vest-europene. 
„Departamentul Agriculturii, scrie 
ziarul, a invitat pe exportatorii a- 
mericani de carne de pui să-și for
muleze de pe acum obiectivele de 
desfacere în țări ca Austria și El
veția pentru a putea beneficia de 
subsidiile acordate de guvernul ame
rican în vederea sprijinirii acestor ex
porturi. Dacă obiectivele fermierilor 
exportatori vor fi aprobate, adaugă 
ziarul, primele livrări de carne de 
pui americane vor pleca spre Euro
pa occidentală in acest trimestru. Insă 
țări ca Danemarca, de pildă, care 
își văd periclitate exporturile de 
carne de pui în Austria și Elveția, 
au anunțat că vor cere partenerilor 
lor din cadrul A.E.L.S. sau Pieței 
comune să treacă Ia „acțiuni colec
tive de apărare' împotriva concu
rentei nord-amerlcane. Deocamdată, 
anunțul Departamentului de Stat 
constituie prima salvă de artilerie 
din războiul puilor de găină început 
în 1963 între Statele Unite șl Eu
ropa occidentală șl care amenin
ță să relzbucnească acum*.

Se recomandă,

se dorește...
PARIS 10 (Agerpres). — Intr-un 

articol pe marginea sesiunii de 
toamnă a Adunării Consultative a 
Consiliului European de la Stras
bourg, ziarul francez „Les Echos“ 
scrie că lucrările sesiunii au fost 
consacrate în special crizei din 
Piața comună. Intr-o recomanda
re adoptată în unanimitate, Adu
narea și-a exprimat dorința ca 
Consiliul ministerial al C.E.E. să 
studieze fără întîrziere bazele unui 
acord care să permită „celor șase" 
să iasă din criză și să-și reia acti
vitățile în conformitate cu trata
tul de la Roma.

Alegerile din
BERLIN 10 (Agerpres). — Dumi

nică au avut loc alegeri pentru or
ganele locale ale puterii de stat în 
R. D. Germană.

Cele 20 000 de centre de vot îm
podobite sărbătorește și-au deschis 
porțile la orele 7 dimineața. încă 
din primele ore s-a înregistrat o

La încheierea vizitei
în Franța a delegației P.C.R.A

Ro-
Cen-
Ro-

bri ai Biroului Politic, Lucien Ma
they, membru al C.C. al P.C.F. Re
prezentanții Partidului Comunist 
Român și ai Partidului Comunist 
Francez au făcut un larg și prie
tenesc schimb de păreri privind 
probleme care interesează cele 
două partide. Ei și-au exprimat 
hotărîrea de a continua și dezvol
ta schimbul de experiență și co
laborarea prietenească 
tidul Comunist Român 
Comunist Francez.

Delegația Partidului 
Român a invitat o delegație 
Partidului Comunist Francez 
facă o vizită în Republica Socia
listă România la o dată ce va fi 
fixată de comun acord. Invitația 
a fost acceptată.

dintre Par- 
și Partidul

Comunist
a

să

k XX-A ANIVERSARE
A PARTIDULUI MUNCII
DIN COREEA

PHENIAN 10 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 20-a aniversări 
a Partidului Muncii din Coreea, la 
Teatrul Mare din Phenian a avut 
loc la 10 octombrie o ședință festi
vă la care au participat numeroși 
reprezentanți ai vieții publice. In 
prezidiul ședinței au luat loc con
ducătorii partidului și guvernului, 
în frunte cu Kim Ir Sen, președin
tele C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președinte al Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene.

Kim Ir Sen a prezentat un ra
port cu privire la activitatea și 
dezvoltarea Partidului Muncii din 
Coreea în cei 20 de ani de la în
ființarea sa.

Imagini din viața
internaționala

vizitat Biblioteca

PARIS 10 Corespondentul A- 
gerpres Al. Gheorghiu transmite : 
La încheierea vizitei pe care a fă- 
cut-o în Franța delegația Partidu
lui Comunist Român, la Paris a 
fost dat publicității următorul Co
municat de presă :

„O delegație a Partidului Comu
nist Român, invitată de Partidul 
Comunist Francez, a făcut o vizită 
în Franța în perioada 25 septem
brie — 7 octombrie 1965. Delega
ția a fost condusă de tovarășul A- 
lexandru Drăghici, membru al Co
mitetului Executiv și al Prezidiu
lui Permanent al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
mân, secretar al Comitetului 
trai al Partidului Comunist
mân. Din delegație au mai făcut 
parte tovarășii Maxim Berghianu 
— membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului Re
gional Cluj al P.C.R., Dumitru 
Popescu, membru al C.C. al P.C.R., 
redactor șef al ziarului „Scînteia“, 
organ al Comitetului Central al 
P.C.R. ; Ion Iliescu — membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șeful sec
ției de propagandă a C.C. al 
P.C.R. ; Ștefan Andrei — șef ad
junct al secției relațiilor externe 
a C.C. al P.C.R. ; Nicu Bujor — 
activist al C.C. al P.C.R.

Delegația Partidului Comunist 
Român s-a informat asupra acti
vității Partidului Comunist Fran
cez și a avut discuții la mai mul
te secții ale Comitetului Central. 
Delegația a
marxistă din Paris, comisia de is
torie de pe lîngă Comitetul Cen
tral, precum și centrul de cerce
tări și studii marxiste. Ea s-a în
clinat la Père Lachaise în fața 
mormîntului lui Maurice Thorez 
și a depus o coroană de flori la 
Zidul federaților.

Delegația a vizitat federațiile 
partidului din Seine et Oise-Sud, 
Gard și Pas-de-Calais, unde a fă
cut cunoștință cu condițiile de via
ță ale oamenilor muncii și activi
tatea organizațiilor partidului, a 
vizitat instalații industriale, 
gricole, portuare, precum și reali
zări ale municipalităților comunis
te. De asemenea, delegația a vizi
tat mai multe primării și munici
palități comuniste și socialiste.

La sfîrșitul vizitei în Franța, de
legația Partidului Comunist Ro
mân a avut o discuție prietenească 
cu tovarășii Waldeck Rochet, se
cretar general al Partidului Comu
nist Francez, Raymond Guyot, Jean
nette Thorez-Vermeersch, mem-

R. D. Germană
mare afluență de alegători. In mul
te localități din R. D. Germană în 
cursul dimineții au votat toți cei 
înscriși pe listele electorale.

Agenția A.D.N. menționează că 
pînă la prînz aproximativ 73 la 
sută din alegători s-au prezentat 
în fața urnelor.

Corespondență din R. D. Vietnam

BÀTÀLI A

0 politică constructivă,
principială

De la trimisul nostru la O. N. U.

Cuvîntarea rostită vineri în A- 
dunarea Generală de șeful delega
ției Republicii Socialiste România 
la O.N.U., Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, a fost 
primită cu interes în rîndurile 
participanților la sesiune și în opi
nia publică. Cuvîntarea reflectă 
politica externă a statului nostru, 
politică de prietenie și alianță fră
țească cu toate țările socialiste, de 
colaborare cu statele avînd altă 
orînduire socială, politică la teme
lia căreia se află principiile res
pectării independenței și suverani
tății naționale, ale egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, 
în scopul asigurării păcii și înțe
legerii între popoare.

La numai cîteva minute după 
sfîrșitul cuvîntării, marile agenții 
de presă transmiseseră ample ex
trase. Emisiunile unor posturi de 
radio și ziare importante au redat 
de asemenea largi extrase și co
mentarii. în toate acestea își gă
seau reflectare atributele unei po
litici externe larg apreciată pentru 
caracterul ei constructiv, pentru 
principialitatea și concordanța sa 
cu cerințele progresului istoric.

Agenția France Presse a trans
mis un comentariu în care releva 
pasajele din cuvîntare referitoare 
la respectul suveranității statelor 
ca o condiție de bază a apărării 
păcii, a valabilității și eficienței 
activității O.N.U.

în rîndurile delegațiilor, mai 
ales printre delegațiile din statele 
nou formate ale lumii — și aces
tea reprezintă mai mult de jumă
tate din membrii O.N.U. — au avut 
un viu ecou ideile expuse cu pri
vire la dreptul imprescriptibil al 
popoarelor de a dispune de pro
pria soartă, la necesitatea respec
tării independenței statelor. Un șir

APEI
în întreaga lume bombardarea sistemelor de 

irigații din nordul R. D. Vietnam a provocat o 
puternică indignare. Atacarea barajelor și digu
rilor începută în cursul verii dovedește că în
cercarea de a fringe spiritul de luptă al poporu
lui a dat greș și că cercurile militariste ameri
cane întreprind noi pași pe calea extinderii răz
boiului agresiv împotriva R. D. Vietnam.

Ca țară tropicală cu re
lief variat șl cu mare umi
ditate, dar neuniform con
centrată în timp — ploi 
abundente la sfîrșitul ve
rii și începutul toamnei și 
lipsa lor în aproape tot 
restul anului — Vietnamul 
are mari suprafețe propi
ce unei agriculturi boga
te, expuse însă inundații
lor și secetei catastrofale 
In ultimii zece ani, în 
R. D. Vietnam s-a reali
zat o ingenioasă rețea de 
construcții hidraulice.

Troung Quoc Lam, di
rector în Ministerul Iriga
țiilor, mi-a relatat că ma
rile lucrări de hidraulică 
agricolă au început înda
tă după armistițiu, fiind 
considerate printre sarci
nile cele mai urgente ale 
regimului democrat-popu
lar în domeniul construc
ției economice. In pre
zent există cincizeci și 
șapte de sisteme de iri
gații mari și zeci de mii 
de sisteme locale, cuprin- 
zînd aproape 80 la sută 
din suprafața arabilă a 
țării. Orezul este irigat în 
proporție de 94 la sjdă

„Incercînd să distru
gă sistemele de iri
gații, — ne-a spus inter
locutorul nostru — ame
ricanii își imaginea
ză că, dacă nu ne-au 
putut îngenunchea cu a- 
jutorul armelor, vor slăbi 
voința poporului de a-și

apăra țara provocînd 
inundații, secetă și foame
te. Poporul nostru a ieșit 
însă victorios din nume
roase încercări grele’.

Pînă în prezent aviația 
inamică a bombardat di
guri și baraje în nume
roase provincii. Barajul 
Ban Thach, de pe rîul 
Opu, a fost obiectul a 
peste treizeci de a- 
tacuri. Reconstruit în 1954 
de țăranii 
de sate 
fluviului 
irigarea 
cinci de 
iar centrala electrică 
pe dig aproviziona cu e- 
nergie întreprinderi și nu
meroase centre de pom 
pare. Construcția a fosl 
distrusă. Din centrala e 
lectrică a rămas doar un 
schelet, iar mașinile sale 
au fost împrăștiate în bu
căți prin orezării. După 
primele bombardamente, 
mii de țărani s-au adunat 
și au refăcut barajul în 
numai șapte zile. Avioane
le dușmane veneau mereu 
și-i urmăreau. In momen
tul cînd barajul a fost re
construit, aceleași avioa
ne l-au bombardat din 
nou. Țăranii l-au refăcut 
încă o dată. Ulterior, a- 
gresorul a aruncat bom
be cu explozie întîrziată 
în încercarea de a îm
piedica refacerea lucră
rii. Am văzut cîteva în
fipte și acum în malurile

din sutele 
aflate în bazinul 
Chu, el servea la 
a patruzeci și 

mii ha orezării 
de

fluviului și în corpul ba
rajului. Ni s-a spus că 
unele explodează chiar 
și după trei săptămîni. 
In pofida pericolului ce 
pîndește în fiecare 
cundă, țăranii refac 
rajul deîndată ce __
distrus. Firește, lucrarea 
aceasta, ca și toate sis
temele de irigații, n-are 
nici o însemnătate mili
tară.

Barajul Ban Thach a 
fost lovit printre cele din
ții, așa încît atacatorii au 
beneficiat de avantajul 
surprizei. Ulterior, cînd 
grupuri de avioane au 
încercat să distrugă ba
rajele de pe rîul Do 
Luong, focul antiaerian a 
redus în mare măsură 
pagubele. Pentru a-și lua 
revanșa, aviația america
nă a lovit greu satele din 
jur. Dar lichidul . dătător 
de viață se scurge pe 
cîmpii și orezăriile în
gălbenesc, îndemnîndu-i 
pe țărani să se pregă
tească de secerat. „Pre
ferăm să ne vărsăm sîn- 
gele decît să-i lăsăm pe 
dușmani 
rajul’ — 
tașii și 
stau zi 
veghe. Aviația n-a putut 
să distrugă nici barajul 
de pe fluviul Lam, situat 
în plin centru al orașului 
Nam Dan. Lucrare de o 
rară frumusețe, terminată 
în 1956, barajul a schim
bat nu numai viața în 
numeroase sate, ci și înfă
țișarea orașului care, răs- 
firîndu-și casele pe ma
lurile bazinului de acu
mulare, seamănă cu o 
stațiune balneară. O 
școală, cîteva instituții, 
numeroase case de locuit

șe
fa a- 
este

să distrugă ba- 
ne-au spus os- 

voluntarii care 
și noapte de

bom- 
bara- 

s-a

In
se 
ță- 
de
a-
se

au fost zdrobite de 
be și rachete, dar 
ful puternic apărat 
dovedit a fi o cazemată 
Inexpugnabilă.

In regiunile unde bara
jele sau digurile au fost 
avariate, se desfășoară 
lucrări intense pentru a 
atenua efectul stricăciu
nilor asupra recoltei, 
grupuri mici, pentru a 
putea feri de aviație, 
rănii muncesc noapte 
noapte la înlăturarea 
variilor. Totodată,
construiesc peste zece 
mii de sisteme de irigații 
locale, autonome care nu 
pot fi distruse. Am văzut 
în cîteva provincii 
țăranii 
croiesc 
scurgerea apei din lacu
rile naturale, cară în și
ruri, cu participarea a 
sute de oameni, pămînf 
și nămol pentru ridicarea 
de diguri în jurul tarla
lelor mai expuse inun
dațiilor. Se înfăptuiește 
cu succes și programul 
elaborat de partid pre- 
văzînd ca în 1966 să fie 
irigată întreaga supra
față cultivată cu orez. 
Noile baraje se constru
iesc în condiții grele și în 
locuri inaccesibile ochiu
lui neavizat.

Din faptele eroice de 
zi cu zi ale populației, 
din discuțiile pe care 
le-am avut cu țărani, 
muncitori, ingineri, mili
tari, activiști de partid și 
de stat, tineri și bătrîni, 
se desprinde hotărîrea 
neabătută a poporului 
vietnamez de a-și apăra, 
oricare ar fi sacrificiile, 
patria și cuceririle socia
liste.

sapă 
canale

cum 
puțuri, 
pentru

Al. CTMPEANU

Locuitorii orașului Florennes (Belgia) au organizat un marș de protest 
împotriva staționării armamentului nuclear la baza americană din ora

șul lor
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VIENA. In cadrul lucrărilor ce
lei de-a 20-a Conferințe interna
ționale a Crucii Roșii, care s-a 
ținut la Viena, a luat cuvîntul sim- 
bătă șeful delegației guvernamen
tale române, Mircea Ocheană, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Viena. Vorbitorul a rele
vat că, profund devotată idealuri
lor pădii și cooperării Intre po
poare, România își va aduce șl 
în viitor întreaga sa contribuție la 
desfășurarea cit mai rodnică a 
activității Crucii Roșii internațio
nale.

ACCRA. Dtalo Telll, secretarul 
general al Organizației Unității 
Africane (O.U.A.) a sosit la Accra 
pentru a pregăti Conferința minis
terială a acestei organizații, care 
va începe la 12 octombrie in ca- ' 
pitala Ghanei. La 21 octombrie, în 
același oraș, se va deschide con
ferința africană la nivel înalt.

de delegați din Ghana, Mali și alte 
țări ale Africii remarcau că este re
confortant ca într-o sesiune în care 
nu au lipsit tendințele și teoretiză
rile îndreptate spre reducerea prin
cipiilor suveranității, cuvîntul Ro
mâniei a expus cu atîta claritate 
atit procesul istoric cit și însăși 
esența necesității de a se conserva 
și consolida independența și ființa 
națională a statelor.

Reprezentanți ai unor state la- 
tino-americane subliniau pasajele 
cu privire la necesitatea ca statele 
să se dezvolte ca entități indepen
dente, creîndu-și instituții proprii, 
durabile și puternice, aplicînd pro
grame naționale de dezvoltare eco
nomică.

Cu mult interes se comenta po
ziția țării noastre privind proble
mele dezarmării, interzicerea ne
condiționată și distrugerea tuturor 
armelor nucleare. Acțiuni majore, 
pe măsura pericolului nuclear, așa 
cum a susținut delegația română, 
constituie o idee care prinde rădă
cini aici.

Delegați ai țărilor europene au 
făcut o bună primire propunerii 
române cu privire la acțiuni pe 
plan regional. Am reținut apre
cierile unor reprezentanți ai țări
lor nordice care, în discuții cu de
legați români, subliniau utilitatea 
ei, faptul că există condiții ca a- 
ceastă propunere, înscrisă de mai 
mulți ani pe ordinea de zi a Adu
nării Generale, să-și găsească a- 
cum forme de materializare. Agen
ția Reuter a insistat, de asemenea, 
asupra ideilor din cuvîntare pri
vind dezvoltarea cooperării ințer- 
europene, iar agenția U.P.Ï. — a- 
supra propunerii guvernului ro
mân privind Balcanii.

Trebuie în mod deosebit subli
niată atenția de care s-au bucu
rat ideile privind căile dezvoltării 
economice a statelor rămase în 
urmă din acest punct de vedere. 
Citez din comentarii : „România 
este sediul unei experiențe bogate 
și veritabile", „Este o experiență 
care interesează în cel mai înalt 
grad", „Mobilizarea tuturor forțe
lor de care dispunem, indus
trializare, planificare, dezvoltarea 
schimburilor internaționale sînt, 
într-adevăr, cheia progresului ac
celerat".

Reprezentanți ai agențiilor spe
cializate ale O.N.U. au apreciat ri
dicarea de către delegația română 
a problemelor privind dezvoltarea 
cooperării internaționale, acorda
rea de asistență tehnică și forma
rea de cadre în țările slab dezvol
tate, cît și sugestia unei acțiuni 
concertate privind factorul uman 
ca subiect și finalitate a întregii 
dezvoltări economice. „Este una 
din cele mai umaniste propuneri 
făcute aci" — remarca directorul 
unei asemenea agenții.

N. CORBU

ACȚIUNI ILEGALE
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

Senatorul Morse (democrat din 
partea statului Oregon) a condam
nat din nou amestecul S.U.A. în 
treburile interne ale statelor la- 
tino-americane. în buletinul săp- 
tăipînal „Weekly Newletter“, Mor
se a scris că Statele Unite „nu au 
absolut nici un drept să se ames
tece în insurecțiile și revoluțiile“ 
care au loc în țările Americii La
tine.

Declarația

Vizitînd expoziția cărții românești deschisă la Universitatea din Up
psala (Suedia)

La șantierul 
naval din Yo
kohama (Japo
nia) a fost lan
sat petrolierul 
„Tokio Maru", 
cel mai mare 

din lume

După o între
rupere de 23 
de zile, deter
minată de gre
va tipografilor, 
la New York au 
reapărut ziare
le „New York 
Daily News" șl 
„New York 
Journal Ameri
can". Revendi
cările greviști
lor au fost sa
tisfăcute par
țial. Potrivit a- 
gențiilor de 
presă, este pro
babil că azi va 
reîncepe să a- 
pară și ziarul 
„New York Ti
mes". In foto
grafie : gre
viști în fața a- 

cestui ziar

președintelui Braziliei
RIO DE JANEIRO 10 (Agerpres). — Președintele 

Braziliei, Castello Branco, a declarat sîmbătă 
seara că guvernul va respecta rezultatele ale
gerilor pentru guvernatori care au avut loc la 
3 octombrie în 11 din Cele 22 de state ale Braziliei, și 
care au dat cîștig de cauză candidaților de opoziție. 
După cum constată agenția France Presse, este pentru 
prima dată cînd Castello Branco a declarat public că 
va respecta rezultatele alegerilor. Unele afirmații au 
fost apreciate ca o aluzie directă la cercurile militare 
adepte ale unei „linii dure“ care l-au acuzat de a fi 
favorizat, prin politica sa, alegerea unor guvernatori 
din rîndul opoziției.

ANKARA 10 (Ager
pres). — Duminică au 
avut loc în Turcia ale
geri legislative pentru 
desemnarea celor 450 de 
deputați ai 
Naționale, 
electorale 
scriși 2 354 
din partea 
politice, 
candidați independenți.

Scrutinul a luat sfîr- 
șit la orele 17 (ora 
locală). Rezultatele com-

noii Adunări
Pe listele 

au fost în
de candidați 
a 6 partide 

precum și 117

plete și definitive ale 
alegerilor care s-au des
fășurat după siste
mul proporțional nu vor 
fi cunoscute însă decît 
marți. Aceasta, datorită 
faptului că va trebui șă 
se procedeze la calcule 
amănunțite pentru atri
buirea locurilor de de
putați 
delor, 
mărul 
te pe

care revin parti- 
în funcție de nu- 
voturilor obținu- 
întregul teritoriu.
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Columb sau Vikingii f

O hartă a Americii de Nord, da- 
tfnd din 1440 și regăsită de biblio
tecarii Universității din Yale, do
vedește, după părerea lor, într-un 
mod incontestabil, că lumea nouă 
a fost descoperită nu de Crlstofor 
Columb, ci de vikingi.

Bibliotecarii universității afirmă 
că vikingul Leif Ericson este pri
mul care a explorat coastele A- 
merlcli în secolul al 13-lea șl a 
adus cu el în Europa elementele 
care au permis unui călugăr să de
seneze prima hartă a noului conti
nent cu vreo 50 de ani înainte de 
expediția Iui Cristofor Columb. 
Harta, găsită într-un manuscris din 
secolul al 15-lea, poartă inscripția 
„descoperit de Bjarni și Leif“. Ea 
a fost autentificată de patru spe
cialiști britanici și americani. De
senul hărții pare să arate că vi
kingii credeau că au descoperit o 
nouă insulă și nu un continent. So
sirea probabilă a vikingilor în lu
mea nouă — arată agenția France 
Presse care transmite știrea de 
mai sus — a fost admisă de mult 
timp, dar este pentru prima oară 
că ea este stabilită de un docu
ment. Anunțîndu-și descoperirea 
lor, bibliotecarii de la Yale au pre
cizat că harta, care măsoară 27 
cm. pe 40, va fi expusă publicu
lui marți, ziua aniversării desco
peririi Americii de către... Cristo
for Columb.

BERLIN. în cadrul Zilelor fes
tive ale Berlinului, baritonul ro
mân Dan Iordăchescu a dat la 9 
octombrie un recital de lieduri și 
arii din opere Ia Institutul de Mu
zică din Berlin. Recitalul s-a bucu
rat de un succes deosebit.

8 LONDRA. — Ministrul britanic 
pentru relațiile cu Commonweal- 

0 thul, Arthur Bottomley, a sugerat B duminică ideea convocării unei 
conferințe speciale în problema 
independenței Rhodesiei, la care 

Isă participe primul ministru rho- 
desian, Ian Smith, premierul bri

ci tanic, Harold Wilson, și liderii di
ll feritelor partide din Rhodesia, în- 
“ deosebi Joshua Nkomo, președin- 
itele ZA.P.U. (Uniunea poporului 

african Zimbabve) și Sithole, lide-
„ rul Z.A.N.U. (Uniunea națională 
fl africană Zimbabve).

NEW YORK. Studenții de la 
Universitatea din Berkeley din 
California au constituit comitetul 
„Ziua Vietnamului“. Comitetul a 
adresat un apel studenților de la 
alte universități din S.U.A. cerîn- 
du-le ca la 15 și 16 octombrie să 
organizeze demonstrații de pro
test împotriva agresiunii armate a 
S.U.A. în Vietnam. Se prevede ca 
în aceste zile să aibă Ioc demon
strații ale tineretului — „marșuri 
ale păcii" — la New York, Chi
cago, Boston, Detroit și în multe 
alte orașe ale S.U.A.
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TEHERAN. La tribunalul militar 
din Teheran continuă procesul ce
lor 14 iranieni implicați in atenta
tul nereușit ‘de la 10 aprilie Îm
potriva șahului. Procurorul a ce
rut duminică să fie condamnați la 
moarte .4 acuzați deoarece alT 
participat direct la complot. împo
triva celorlalți 10 au fost cerule 
pedepse variind intre doi și zece 
ani muncă silnică.

Saturn sub observație

MOSCOVA. In anul care vine 
se vor efectua observafii inter
nationale asupra planetei Saturn. 
La cercetări vor participa obser
vatoare astronomice din U.R.S.S., 
S.U.A., Franfa și din alte tari. La 
începutul lunii aprilie, inelul pla
netei frebuie „să dispară’, adică 
să se întoarcă cu muchea spre 
Pămînf. Pînă în prezent, nimeni 
nu a reușit încă să urmărească 
„dispariția’ inelului, deși aceas
ta are loc de două ori la fiecare 
30 de ani. în 1966 inelul va fi 
invizibil pentru privitorul de pe 
Pămînf, și aceasta de trei ori : 
în aprilie, octombrie și decem
brie, După părerea astrofizicia- 
nului M. Bobrov din Moscova, 
„dispariția" inelului va permite 
oamenilor de șfiinfă să răspundă 
la unele întrebări imporfanie pri
vind Saturn, în special, să pre
cizeze grosimea inelului.
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